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


2

W skrócie...

PRZEWODNIK 
JARMARKOWY 2019

Z racji zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia, jak co roku w miastach Księstwa
Świdnicko-Jaworskiego odbędą się Bożo-
narodzeniowe Jarmarki. Na stoiskach lub
w drewnianych domkach, będzie można
zrobić świąteczne zakupy, skosztować i
zakupić regionalne produkty - miody,
wędliny czy znaleźć wymarzony prezent
pod choinkę - rękodzieło, ręcznie malowa-
ne bombki , wyroby ceramiczne, biżuterię
lub ubrania, a do tego napić się grzanego
wina.
W tym roku zapraszamy na następujące Jar-
marki:

Jarmark Bożonarodzeniowy Świdnica:
Termin: 14-21 grudnia
Miejsce: Świdnicki Rynek

V Jaworski Jarmark Bożonarodzeniowy
Termin: 12-15 grudnia
Miejsce: Rynek w Jaworze

Jaworzyna Śląska
Miejsce: Hala sportowo-edukacyjna, ul. Ja-
na Pawła II 16
Termin: 19 grudnia, godzina: 17:00

Gmina Dobromierz:
Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku w
Roztoce
Termin: 8 grudnia od 13:15

Gmina Bolków:
Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy
Termin: 15 grudnia, godzina: od 11:00
Miejsce: Sala widowiskowa Ośrodka Kultu-
ry, ul. Szpitalna 16

Srebrna Góra:
Srebrnogórski Jarmak Bożonarodzeniowy
Termin: 7 grudnia
Miejsce: Gminny Ośrodek, Sportu i Rekre-
acji, ul. Letnia 10
SPA Aniołek, pl. Wypoczynkowy 4

*********************************
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

www.expressem.eu www.expressem.eu

ODNOWIONA ULICA ,
ZMODERNIZOWANE PODWÓRKO

Siostrzana po remoncie
Nowa nawierzchnia z kostki granitowej, od-

nowione chodniki, nowe lampy oświetlenia uli-
cznego - to efekt przebudowy ulicy Siostrzanej. 

Modernizacji poddane zostało także podwór-
ko zlokalizowane pomiędzy Rynkiem a ulicą
Siostrzaną. Kwartał ten zyskał na estetyce i fun-
kcjonalności, powstał tam m.in. nowy plac za-
baw i siłownia zewnętrzna. Na zaprojektowa-
nych terenach zielonych posadzono nowe byliny,
krzewy ozdobne oraz drzewa niskopienne. Miej-
sce gromadzenia odpadów zostało zadaszone,
zamontowano nowe elementy małej architektu-
ry, czyli ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci
oraz trejaże.  

- To kolejna inwestycja zrealizowana z unij-
nym dofinansowaniem. Dzięki temu zmieniamy
nasze otoczenie, poprawiamy komfort życia i
estetykę centrum Świdnicy. Dopełnieniem proje-
ktu będzie uruchomienie budynku Rynek 39/40
- dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.  

Wartość inwestycji to ponad 4 miliony 936
tys. zł, w tym przebudowa samej ulicy to kwota
prawie 1 miliona 679 tys. zł. 

Przypomnijmy, że miasto Świdnica otrzyma-
ło dofinansowanie unijne w wysokości 6,5 milio-
na złotych na rewitalizację miejskich przestrzeni,
czyli na przebudowę wspomnianej ulicy Sio-
strzanej oraz kwartału pomiędzy Rynkiem a ulicą
Siostrzaną a także budynku Rynek 39 - 40. 

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE
SZKOLENIE W RAMACH

PROGRAMU
"E-aktywni mieszkańcy 
Gminy Miasta Świdnica"

Świdnica otrzymała 84 tys. zł dofinansowa-
nia na realizację bezpłatnych szkoleń dla miesz-
kańców w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "E-AKTYW-
NI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DO-
LNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO". Rozpo-
częły się zapisy na kolejny kurs - "Kultura w
sieci". 

Celem projektu jest podniesienie poziomu
kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecz-
nego korzystania z tych mediów w celach zawo-
dowych, edukacyjnych i rekrutacyjnych. 

W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy,
którzy ukończyli 25 rok życia. Każda z osób
może skorzystać z jednego szkolenia. Będą się
one odbywały w dwunastoosobowych grupach,
od poniedziałku do soboty, w budynku Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świd-
nicy  przy ul. Długiej 33.

Obecnie trwają zapisy na szkolenie:
"Kultura w sieci", które odbędzie się w dniu

11 grudnia w godzinach od 8.00 do 16.00 i 12
grudnia w godzinach od 8.00 do 12 .00. 

Można ich dokonać poprzez: 
- stronę internetową WWW. FWZR.PL/RE-
ZRERWACJE,
- elektronicznie na adres: k.halak@um.swid-
nica.pl , m.oknianska@um.swidnica.pl  
W treści maila proszę podać: imię i nazwisko,

telefon i mail kontaktowy, informacje czy są
Państwo mieszkańcami miasta Świdnica lub wo-
jewództwa  dolnośląskiego oraz informacja czy
są Państwo osobami niepełnosprawnymi (z orze-
czeniem czy bez).  

- telefonicznie 74 646 29 30 lub 646 29 16.

PRZECIW PRZEMOCY
Świdnica włącza się w ogólnokrajową kam-

panię społeczną przeciwko przemocy. W czwar-
tek, 5 grudnia na świdnickim Rynku pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wy-
działu Polityki Społecznej UM Świdnica będą
rozdawać mieszkańcom białe wstążeczki, które
symbolizują zobowiązanie do przerwania mil-
czenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i
powstrzymania się od wszelkich form jej stoso-
wania.

Kampania "Biała Wstążka" odbywa się w
ramach światowych "16 Dni przeciw przemocy
ze względu na płeć." Początek 16 Dni  przypada
na 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Prze-
ciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętnia zamor-
dowanie działaczek na rzecz praw człowieka,
sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominika-
ny). Natomiast kończy się 10 grudnia, który jest
Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.
Przesłaniem tej Kampanii jest uznanie, że prze-
moc wobec kobiet i przemoc w rodzinie to po-
ważne naruszenie praw człowieka. Warto zazna-
czyć, że jest to największa na świecie kampania
poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet.
Poprzez hasło: "Orange the World - przeciwko
przemocy wobec kobiet",  oddajemy kobietom
wiarygodność i przypominamy, że wina za prze-
moc zawsze leży po stronie sprawcy, nigdy ofia-
ry.

Mit, że przemoc w rodzinie dotyczy tylko
sytuacji, w których dochodzi do użycia siły fizy-
cznej jest bardzo powszechny. Tymczasem może
ona przybierać różne formy. Przemocą jest drę-
czenie psychiczne współmałżonki, czy zmusza-

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl
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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 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

"Z RYMEM I Z HUMOREM" - spotka-
nie autorskie z Tamarą Hebes
10.12.2019, godz. 18:00
Zapraszamy na spotkanie z autorskie z Ta-
marą Hebes, któremu towarzyszyła będzie
prezentacja wierszy autorstwa poety w wy-
konaniu Mariusza Kozłowskiego i młodzie-
ży z grupy Alchemii teatralnej.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

KABARET MŁODYCH PANÓW 
11.12.2019 [pokazy 17.30 i 20.30]
"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.

www.expressem.eu

nie do niechcianych kontaktów seksualnych.
Przemoc może się wiązać z wydzielaniem pienię-
dzy, utrudnianiem podjęcia pracy, szantażem,
obniżaniem poczucia wartości partnerki, niepła-
ceniem alimentów, zaciąganiem zobowiązań fi-
nansowych bez zgody partnerki.

- Chcemy zwrócić w ten sposób uwagę
świdniczan na problem przemocy w rodzinie.
Aby nie byli obojętni wobec osób, które z tego
powodu cierpią nie tylko fizycznie. Aby reago-
wali na tego typu zachowania i pomagali ofia-
rom - mówi Szymon Chojnowski, z-ca prezy-
dent miasta.

W świdnickim Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej przez cały rok prowadzone jest po-
radnictwo rodzinne, przede wszystkim dla rodzin
uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy
domowej. Ponadto mają one możliwość korzy-
stania z nieodpłatnego wsparcia psychologa.
Funkcjonuje również otwarta grupa dla osób,
które doświadczyły lub doświadczają jakiegokol-
wiek rodzaju przemocy (psychicznej, fizycznej,
seksualnej, ekonomicznej). Spotkania prowadzi
2 terapeutów. Zorganizowano również różnego
rodzaju warsztaty oraz kampanie społeczne skie-
rowane do osób dorosłych, a także dzieci i mło-
dzieży, których celem było zwiększenie świado-
mości dotyczącej skutków stosowania przemocy,
sposobów jej przeciwdziałania, a także rozwija-
nie wśród uczestników empatii i tolerancji wobec
innych.

Mężczyźni, którzy noszą białą wstążkę de-
klarują, że sami nie będą sprawcami przemocy,
nie będą akceptować lub milczeć na temat prze-
mocy wobec kobiet. Oznacza to, że będą prze-
ciwstawiać się wszelkim formom przemocy wo-
bec kobiet.

ŚWIDNICA LIDEREM 
W WALCE ZE SMOGIEM

Ponad 1400 palenisk węglowych zlikwido-
wanych w ciągu czterech lat, to bilans dwóch
miejskich programów wymiany źródeł ogrzewa-
nia na bardziej ekologiczne. Dzięki programowi
KAWKA i zwiększeniu środków na miejski pro-
gram dotacyjny, udało się od 2015 roku znacząco
poprawić stan powietrza w Świdnicy, a tysiące
świdniczan mogło skorzystać ze wsparcia finan-
sowego przy wymianie systemów ogrzewania. 

W 2020 roku rozpoczyna się kolejny pro-
gram tego typu - z udziałem funduszy europej-
skich, o czym informujemy na stronie Urzędu
Miejskiego. Biorąc pod uwagę duże zaintereso-
wanie świdniczan, wpływa bowiem wiele wnio-
sków od osób zainteresowanych, do 2020 roku
zostanie kolejnych kilkaset wyeliminowanych
nieekologicznych, emitujących szkodliwe opary
pieców. To wielka zmiana jakościowa. Niewąt-
pliwie Świdnica staje się zatem jednym z naja-
ktywniejszych w tej dziedzinie miast średniej
wielkości w Polsce.

Dlaczego warto?
Sposób ogrzewania mieszkań i domów ma

bezpośredni wpływ na jakość powietrza, którym
oddychamy. Spalanie w piecu niskiej jakości wę-

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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.
Szare 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

gla, ciężkiego oleju opałowego czy też odpadów
jest bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia i śro-
dowiska. Poza sposobem ogrzewania, ważny w
walce ze smogiem jest też transport - im więcej
osób przesiądzie się z aut do autobusów miej-
skich i na rowery, tym lepiej dla jakości powie-
trza jakim oddychamy. 

Świdnica przeciwdziała niskiej emisji na róż-
ne sposoby, jednak równie wiele zależy od nas
samych - codziennego wpływu każdego z nas
(rodzaj ogrzewania, wybór środka transportu).
Wśród działań urzędu i prezydent miasta należy
wymienić: miejski program dotacji na zmianę
systemu ogrzewania, unijny program dotacji na
zmianę systemu ogrzewania, wymianę taboru
MPK - nowoczesne i bardziej ekologiczne auto-
busy, rozbudowę ścieżek rowerowych, termo-
modernizację obiektów publicznych, rewitaliza-
cję terenów zielonych, a także program KAWKA
(wymiana węglowych źródeł ciepła na ogrzewa-
nie z sieci ciepłowniczej oraz podłączenie ciepłej
wody użytkowej). Wszystkie te elementy to efekt
pozyskanych przez miasto znaczących środków
krajowych i unijnych w ostatnich latach (ponad
40 mln zł).

Ponadto dużą wagę przykłada się do tak zwa-
nych działań miękkich, a zwłaszcza edukacji
mieszkańców - na przykład poprzez kampanię
promocyjną "Mądrze OgrzewaMY", która zosta-
ła dofinansowana ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu. Z kolei jakość powietrza w Świdnicy jest
monitorowana na bieżąco w punkcie pomiaro-
wym Airly przy ul. Armii Krajowej, a dodatkowo
w kilku lokalizacjach na terenie miasta zainsta-
lowano inne mierniki - AIRFOX. Wszystko po
to, by poprawić jakość powietrza w Świdnicy i
minimalizować złe skutki niskiej emisji.

Dotacje miejskie na wymianę źródła
ogrzewania

Od wielu lat w ramach dofinansowania z
budżetu miasta możliwa jest wymiana źródła
ogrzewania na nowoczesne, ekologiczne urzą-
dzenie grzewcze. Przyjęto zasadę, że właściciele
i najemcy mieszkań, będący osobami fizyczny-
mi, zmieniający system ogrzewania z piecowego
na ekologiczne (gazowe, elektryczne) mogą sta-
rać się o dotację w kwocie do 2500 zł. Wnioski
innych podmiotów są rozpatrywane w zależności
od efektu ekologicznego inwestycji i w zależno-
ści od ilości posiadanych środków finansowych.
Zasady udzielania dotacji, a także wniosek za-
mieszczone są na stronie urzędu miasta (BIP) m.
in. w zakładce "Jak załatwić sprawę w urzędzie"
- "Ochrona środowiska" - "Dotacje". Wnioski
można składać przez cały rok, a dokładnych in-
formacji na ten temat udziela Biuro Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego.

Podsumowując ten program (2015-2018),
zlikwidowano już łącznie ponad 650 pieców ka-
flowych i kotłów c.o. węglowo-koksowych. W
ujęciu rocznym było to średnio 70-80 dotacji na
zmianę systemu ogrzewania z pieców węglo-
wych na ogrzewanie ekologiczne (gazowe, ele-
ktryczne) przy budżecie ok. 160 tys. zł. Z kolei
w 2018 roku decyzją prezydent i rady miejskiej
znacząco zwiększono budżet tego zadania ze
względu na wagę problematyki i zainteresowanie
społeczne: urząd przyznał 166 dotacji na łączną
kwotę blisko 400 tysięcy złotych. 

Unijne wsparcie z Aglomeracji Wałbrzy-
skiej

Świdnica w ostatnich latach w walkę z niską
emisją zainwestowała wiele milionów złotych, z
czego gros stanowiły unijne środki z Aglomeracji
Wałbrzyskiej. W tej chwili rozpoczynają się ko-
lejne projekty - jeden, skierowany do indywidu-
alnych właścicieli domków i mieszkań, we
wspólnotach, oraz drugi, dzięki któremu wyko-
nana zostanie modernizacja ogrzewania w kilku
budynkach, należących do gminy. 

Wszystkich świdniczan zainteresowanych
przyznaniem dotacji w ramach wcześniej wy-
mienionego projektu zapraszamy do składania
wniosków. Termin ich złożenia wydłużony zo-
stał do końca stycznia tego roku.  Przypomnijmy,
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Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo
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RECENZJE MUZYCZNE: ARTUR RA-
WICZ - WARSZTATY
16.12-17.12.2019, godz. 08:00
Artur Rawicz poprowadzi warsztaty 16
grudnia w godz. (1.) 8.00 - 12.00 i (2.) 17.00
- 21.00 oraz (3.) 17 grudnia w godz. 8.00 -
12.00. Warsztaty dopołudniowe (1. i 3.) skie-
rowane są głównie do młodzieży szkół śred-
nich. Warsztaty popołudniowe (2.) skiero-
wane są do wszystkich zainteresowanych.
Wstęp zapisy mailowe, miejsce: Klub Bol-
ko, pl. Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

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

że w ramach przedsięwzięcia możliwe będzie
dofinansowanie modernizacji  systemów grzew-
czych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej)
w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach
mieszkalnych własnościowych w budynkach
wielorodzinnych. Przewidujemy, że na ten cel
mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację na po-
ziomie ok. 70% wydatków podlegających refun-
dacji, w maksymalnej wysokości 25 tys . zł dla
budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla miesz-
kania w budynku wielorodzinnym (wartości mo-
gą ulec zmianie). 

Drugi program uzyskał dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020 . Dzięki pozyskanym pieniądzom w wyso-
kości ponad 3 milionów złotych rewitalizacją
objętych zostanie 11 budynków komunalnych
przy ulicy Przechodniej, Gdyńskiej, Teatralnej,
Spółdzielczej, 1-Maja, Żeromskiego i Kotlar-
skiej. Przeprowadzone zostaną prace, które swo-
im zakresem obejmą  remonty dachów i elewacji,
włącznie z wymianą stolarki okiennej i drzwio-
wej. Wykonane zostały również podłączenia ka-
mienic do miejskiego systemu ogrzewania.

Program "KAWKA"
W roku 2016 Świdnica przystąpiła do re-

alizacji programu w sprawie udzielania dotacji
celowych z budżetu Miasta na zadania służące
ochronie powietrza, polegające na trwałej
zmianie ogrzewania opartego na paliwie sta-
łym na proekologiczne. Program KAWKA
opiera się na dofinansowaniu z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej  oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia (tym
60% to dotacja bezzwrotna, a 30% pożyczka).
Z otrzymanych środków zewnętrznych oraz
własnego budżetu Miasto finansowało budowę
sieci dystrybucyjnej, przyłączy do budynków,
węzłów cieplnych, instalacji w częściach
wspólnych budynków oraz poszczególnych lo-
kalach, których właściciele zdecydowali się
wziąć udział w programie. 

Dotacja dla mieszkańców pokrywała 100%
kosztów przedsięwzięcia. Jedyne koszty, jakie
ponosił mieszkaniec związane były z wykona-
niem zastępstwa inwestycyjnego przez Gminę
Miasto Świdnica na rzecz mieszkańców i było
to 100 zł od lokalu i dodatkowo 100 zł od
wspólnoty mieszkaniowej za prace w części
wspólnej budynku. Właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do utrzymania efektu eko-
logicznego przez okres 5 lat od wymiany
ogrzewania, co oznacza, że nowa instalacja nie
może być w tym czasie usunięta ani modyfiko-
wana.

Dofinansowanie uzyskane ze środków
WFOŚiGW oraz NFOŚiGW wyniosło łącznie
10,7 mln zł. Miasto Świdnica, realizując pro-
gram, poniosło koszty zadania w wysokości 18,2
mln. W ramach inwestycji do sieci ciepłowniczej
zostało podłączonych 88 budynków (554 lokale)
oraz zlikwidowano 762 źródła ciepła na paliwo
stałe. Dzięki temu udało się ograniczyć emisję
pyłów: PM10 - 9,23 Mg/rok, PM2,5 - 8,77
Mg/rok i CO2 - 18,00 Mg/rok.

Rewitalizacja miejskiej zieleni
Władze Świdnicy w ostatnich latach swoją

uwagę skupiły na rewitalizacji terenów zielonych
w mieście przeznaczając na ten cel blisko 25
milinów złotych. Odnowiony został Park Cen-
tralny (12 hektarów) oraz Park Sikorskiego (8
hektarów). Zakres prac obejmował m.in.: prze-
prowadzenie wycinek oraz nasadzenie nowych
drzew i krzewów, remont oraz przebudowę cią-
gów pieszych i rowerowych, wykonanie nowej
instalacji oświetlenia alei parkowych, wykona-
nie monitoringu, montaż ławek, koszy na
śmieci i koszy na psie odchody, montaż stoja-
ków na rowery oraz poideł. Posadzono tysiące
sztuk kwiatów, bylin, krzewów czy roślin zi-
mozielonych. W sumie w ostatnich 5 latach
usunięto blisko 1500 drzew, w większości cho-
rych i zagrażających bezpieczeństwu, a w ich
miejsce posadzono ponad 2500 nowych sadzo-
nek. 

Ekologiczny transport
Znacznej poprawie uległ również stan ście-

żek rowerowych w mieście, których obecnie jest
blisko 25 kilometrów. Miasto w ostatnich latach
inwestowało w poprawę infrastruktury rowero-
wej przeznaczając blisko 9 milionów złotych na
budowę 10 kilometrów ścieżek dla rowerzystów.
Jednocześnie prowadzone były kampanie pro-
mujące przesiadkę z samochodu na rower czy
pikniki skierowane do miłośników jednośladów.
Nowoczesny transport to także inwestycja w po-
prawę taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego. W minionych latach zaku-
piono 9 autobusów marki Solaris spełniających
niezwykle wyśrubowane normy emisji spalin. W
przyszłym roku natomiast na ulice Świdnicy wy-
jadą pierwsze w pełni elektryczne, zeroemisyjne
autobusy . W sumie na ten cel przeznaczono
blisko 15 milionów złotych. 

ciąg dalszy na str. 6
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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
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

ŚWIDNICA LIDEREM
NAJWIĘKSZEGO PROGRAMU 

W RAMACH AGLOMERACJI
WAŁBRZYSKIEJ

Jeden z ostatnich konkursów na dofinanso-
wanie zadań w ramach perspektywy finansowej
2014 - 2020 został rozstrzygnięty z korzyścią dla
Świdnicy. Nasze miasto będzie liderem projektu
pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej", w
skład którego wpisało się 15 gmin naszego regio-
nu. Rekomendowana kwota dofinansowania wy-
nosi 14 219 607 zł, natomiast całkowita wartość
projektu to 24 212 601 zł.

To nie tylko największy projekt, ale najważ-
niejszy jeśli chodzi o walkę z tzw. niską emisją.
Dzięki temu zadaniu w naszym regionie zmo-
dernizowanych zostanie nie mniej niż 637 wyso-
koemisyjnych źródeł ciepła. W ramach przedsię-
wzięcia możliwe będzie dofinansowanie mod-
ernizacji systemów grzewczych (np. wymiana
kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jedno-
rodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych włas-
nościowych w budynkach wielorodzinnych.
Przewiduje się, że na ten cel mieszkańcy będą
mogli otrzymać dotację w  wysokości 70% ko-
sztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrze-
wania, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla
budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla miesz-
kania w budynku wielorodzinnym (wartości mo-
gą ulec zmianie).

Przygotowania do projektu trwały dwa lata,
trzeba było bowiem przeprowadzić ankiety i
znaleźć chętnych, którzy w oparciu o merytory-
czne wsparcie swoich gmin i finansowe z Unii
Europejskiej, zdecydują się na zmianę systemu
ogrzewania. 

Gminy biorące udział w projekcie to: Bogu-
szów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna

Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda,
Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice,
Gmina Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych i
Żarów. 

W tej chwili gromadzone są dokumenty w
celu podpisania ostatecznej umowy z Instytucją
Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na po-
czątku przyszłego roku będziemy informować o
miejscu i godzinach działania punktu konsulta-
cyjnego dla tych mieszkańców, którzy wcześniej
wyrazili chęć uczestnictwa w programie oraz
pozostałych osób, które będą chciały złożyć
wniosek o dofinansowanie.

Informacje w tej sprawie udzielają pracow-
nicy Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pod nr tel. 74
856 28 80.

DZIEŃ WALKI Z AIDS
W związku z trwającym w dniach 22-29

listopada 2019 r. Europejskim Tygodniem Testo-
wania w kierunku HIV/AIDS oraz przypadają-
cym w dniu 1 grudnia Światowym Dniem Walki
z AIDS Powiat Świdnicki wspólnie z Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy
zorganizował kampanię informacyjną. Do wszy-
stkich szkół ponadpodstawowych znajdujących
się na terenie Powiatu Świdnickiego zostały
rozesłane materiały informujące o akcji oraz o
dostępnych punktach testowania w kierunku
HIV nie tylko na terenie naszego województwa,
ale również w całej Polsce.

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w
Świdnicy oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Świdnicy zorganizowali w
dniu 28 listopada 2019 r. punkt informacyjno-
edukacyjny w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Świdnicy. W punkcie, zarówno uczniowie, jak i
nauczyciele mogli uzyskać bardzo istotne infor-
macje nt. miejsc w Województwie Dolnoślą-
skim, w których można bezpłatnie wykonać test
w kierunku HIV, dowiedzieć się w jakich sytu-
acjach może dojść do zakażenia wirusem, a które
są całkowicie bezpieczne - mówi Alicja Syno-
wska Członek Zarządu Powiatu. Przypomnijmy,
że aby wykonać test w kierunku zakażenia HIV
nie potrzebne jest skierowanie od lekarza, a sam
test można wykonać całkowicie anonimowo- in-
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formuje Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdni-
cy Agata Steczko-Szymańska. Akcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale
również nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Świdnicy, którzy licznie odwiedzali
punkt informacyjny. Również po zakończonej
kampanii testowania w kierunku HIV osoby
zainteresowane będą mogły wykonać testy w
stałych Punktach Konsultacyjno-Diagnostycz-
nych, czynnych cały rok:

PKD przy Oddziale Leczenia Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych Specjalistycz-
nego Szpitala im. Sokołowskiego
ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych 
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

CHÓR PRYMA VOCE  
NA GALI STYPENDYSTÓW 

PREZESA RADY MINISTRÓW
Żywiołowo oklaskiwany występ młodych

artystów z III Liceum Ogólnokształcącego był
możliwy dzięki zaproszeniu Dolnośląskiego Ku-
ratora Oświaty, Pana Romana Kowalczyka. Chór
III Liceum, którym kieruje Pani Profesor Joanna
Janas, wspaniale zaprezentował się przed nietu-
zinkową i wymagającą publicznością (stypendy-
stów i dyrektorów dolnośląskich szkół średnich)
w auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu. 

Stypendium przyznawane jest uczniom, któ-
rzy legitymują się najwyższą w danej szkole
średnią ocen. Jedną z wyróżnionych w ten spo-
sób uczennic jest Julia Mucherska, uczennica
klasy 3B III LO (artystycznej z grafiką kompu-
terową).

"PROFESJONALIŚCI Z SERCEM"
Jak to jest być rodzicem? Wie wielu. Jak to

jest być rodzicem zastępczym wiedzą wybrani. -
To miłość, której nie da się zastąpić - mówi pani
Justyna, która od kilkunastu lat tworzy w powie-
cie świdnickim rodzinę zastępczą, w której schro-
nienie znalazło dziewięcioro dzieci. 

Na podobną pomoc czeka obecnie jeszcze
czterdzieści. - To właśnie z myślą o nich powstał
program Rodzina Zastępcza Miłość nie do zastą-
pienia", realizowany przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Jego podstawo-
wym założeniem jest pozyskanie nowych kandy-
datów do tworzenia rodzin zastępczych - mówi
Katarzyna Dudkiewicz, rzecznik programu i do-
daje. - Stworzenie domu dla potrzebujących
wsparcia dzieci to nasz cel i misja, którą pełnimy
każdego dnia. Niestety, pomimo prowadzonych
od niemal 18 lat działań świdnickiego PCPR-u
oraz wysokiej lokaty w wojewódzkim rankingu
instytucji zajmujących się pieczą zastępczą, licz-
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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
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
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ba kandydatów na rodziny zastępcze wciąż nie
jest wystarczająca. - Problem dotyczy całego kra-
ju. Naszym zdaniem jest pokazanie chętnym do
sprawowania tej ważnej funkcji, że rodzina za-
stępcza to rodzina jak każda inna - mówił pod-
czas konferencji prasowej inaugurującej pro-
gram, starosta świdnicki, Piotr Fedorowicz. Kan-
dydaci, a potem już zawodowe rodziny zastępcze
na każdym etapie mogą liczyć na pomoc i wspar-
cie pracowników Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie. - Staramy się pomóc naszym rodzi-
nom w ich roli. Zależy nam na tym, by rodzina,
w której znalazło się dziecko ofiarowała mu po-
dobne wartości jak zdrowo funkcjonująca rodzi-
na biologiczna - wyjaśnia dyrektor PCPR, Beata
Galewska. - W tym chcemy towarzyszyć rodzi-
nie i ją wspierać. Organizujemy pomoc psycho-
logiczną, pedagogiczną i prawną. Angażujemy
naszych kandydatów w szkolenia i warsztaty.
Pomagamy na wiele sposobów. Żadna z naszych
rodzin nie jest pozostawiona sama sobie - dodaje.
- Dziecko jest najważniejsze, stwarzamy mu bez-
pieczny dom, rodzinę i opiekę do czasu uregulo-
wania jego sytuacji prawnej. Dom, w którym jest
uśmiech i radość oraz kierunek do lepszych
zmian. By tego dokonać potrzebujemy pomocy
osób zaangażowanych i świadomych swojej roli
- wyjaśnia Alicja Syno-
wska, członek zarządu
powiatu świdnickiego.
Czwartkowa konferen-
cja prasowa inauguruje
rozpoczęcie programu
Rodzina Zastępcza Mi-
łość nie do zastąpienia".
Spotkanie z mediami to
jednak dopiero począ-
tek dzia łań  i  s tałej
współpracy. Już ruszył
fanpage projektu, na
którym zainteresowani
codziennie będą znajdo-
wać informacje doty-
czące rodzicielstwa za-
stępczego oraz poznają
naszych wyjątkowych -
niezastąpionych zastę-
pczych. Zaplanowano
spotkania z radami
pedagogicznymi oraz
zainteresowanymi kan-
dydatami. Nawiązali-
śmy także współpracę z
poszczególnymi gmina-
mi powiatu. To dopiero
początek naszych dzia-
łań o dalszych krokach
będziemy Państwa in-
formować na bieżąco -
dodaje Katarzyna Dud-
k iewicz. Osoby już
zainteresowane utwo-
rzeniem rodziny zastę-
pczej mogą kontakto-
wać się z Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 74 857 45 23.
Ponadto podstawowe informacje można uzyskać
na stronie internetowej www.profesjonalisciz-
sercem .pl

ORDER DLA 
TADEUSZA ZAWADZKIEGO

Na sesji Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego (28 listopada) z rąk Marszałka Wojewó-
dztwa Dolnośląskiego i Przewodniczącego Sej-
miku Województwa orderem Srebrna Odznaka
Honorowa "Zasłużony dla Województwa Dolno-
śląskiego" odznaczony został kolejny, wieloletni
Radny Powiatu Świdnickiego - Tadeusz Zawa-
dzki.

Tadeusz Zawadzki sprawował mandat radne-
go w kadencjach 2002/2006, 2006/2010 i
2010/2014. W latach 2007/2010 był Przewodni-
czącym Rady Powiatu Świdnickiego.

TRWAJĄ PRACE 
NA DROGACH POWIATOWYCH
Pomimo zbliżającego się końca roku cały

czas trwają lub właśnie zakończyły się inwesty-
cje w infrastrukturę drogową Powiatu Świdnic-
kiego. Remontowi poddane zostaną między in-
nymi: Droga powiatowa nr 2879 D na odcinku
Zebrzydów - Mysłaków. 

Zakres wykonywanych prac obejmował bę-
dzie, między innymi:

- frezowanie starej nawierzchni bitumicz-
nej
- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i
odwodnienie korpusu drogowego

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
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

GALA WIEDEŃSKA - KONCERT SCE-
NY KAMIENICA
15.03.2020, godz. 18:00
Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncer-
tów, odbywających się w Wiedniu. Wystąpią
wybitni soliści śpiewacy z powodzeniem
odnoszący sukcesy na arenie międzynarodo-
wej. Całości dopełni piękna scenografia, re-
kwizyty i bajeczne kostiumy.
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 44, organizator: ŚOK

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

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
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- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineral-
no - bitumicznych
- wymiana oznakowania pionowego
Wyremontowany zostanie także droga po-

wiatowa nr 2880D na odcinku Jaworzyna Śląska
- Piotrowice Św. - Żarów. Na tym odcinku dro-
gowcy wykonają:

- frezowanie starej nawierzchni bitumicznej
- korytowanie istniejącej podbudowy
- wzmocnienie podłoża
- ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego
- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineral-
no - bitumicznych
W Gminie Wiejskiej Świdnica wyremonto-

wany zostanie odcinek drogi pomiędzy Bystrzy-
cą Dolną a Burkatowem. Tam zakres prac obej-
mował będzie:

- frezowanie starej nawierzchni bitumicz-
nej
-  korytowanie istniejącej podbudowy
- wzmocnienie podłoża
- ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego
- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineral-
no - bitumicznych
W/w inwestycje zakończone zostaną w ter-

minie do czerwca/sierpnia 2020 roku. Koszt
wszystkich prac wyniesie prawie 7 mln. złotych.
Wszystkie inwestycje realizowane są w ramach
rządowego Programu Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, w ramach którego Powiat Świdnicki
uzyskał dofinansowanie na poziomie 80% war-
tości inwestycji.

Do końca grudnia zakończone zostaną także
remonty na takich drogach powiatowych jak:

- droga powiatowa nr 2882D na odcinku
Lubachów - Złoty Las
- droga powiatowa nr 1990D na odcinku
Jagodnik - Miłochów - Gogołów - Wirki
- droga powiatowa nr 2877D na odcinku
Lutomia Dolna - granica powiatu

W tym przypadku, zakres robót obejmuje
wyłącznie remont nawierzchni, czyli: frezowa-
nie i wykonanie nowej nawierzchni, ścięcie z
nadmiaru ziemi i uzupełnienie poboczy mieszan-
ką kamienną oraz czyszczenie rowu. Również te
inwestycje realizowane są z rządowego Progra-
mu Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt tych
inwestycji to ponad 3 mln. 643 tys. zł. Również
w tym przypadku Służba Drogowa Powiatu
Świdnickiego uzyskała wsparcie w wysokości
80% wartości inwestycji.

OSTATNI CZWARTEK
LEKKOATLETYCZNY 

W TYM ROKU
Czas na czwarte spotkanie podczas reakty-

wowanych Świdnickich Czwartków Lekkoatle-
tycznych. Ostatnie tegoroczne zawody, podczas
których podsumowany zostanie pierwszy cykl
już 5 grudnia na stadionie im . Janusza Kusociń-
skiego w Świdnicy. Zapisy tradycyjnie od godzi-
ny 17.00. Start pierwszego biegu o 17.30. Udział
w zajęciach jest bezpłatny. 

Pierwszy reaktywowany Świdnicki Czwar-
tek Lekkoatletyczny odbył się we wrześniu. Na
starcie pojawiło się 125 osób. W październiku
biegających było jeszcze więcej, bo 134.  W li-
stopadzie, mimo chłodu znów pobito rekord -
biegało 149 osób! Organizatorzy imprezy: Świd-
nicka Grupa Biegowa, Świdnicki Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, Powiatowe Zrzeszenie LZS w
Świdnicy i Urząd Miejski w Świdnicy liczą na

wysoką frekwencję tak-
że teraz.

Na dzieci i młodzież
czeka 14 biegów na dys-
tansach od 60 do 1200
metrów (w zależności
od wieku uczestnika)..
W roku szkolnym
2019/2020 odbędą się
jeszcze:. czwartek -
05.03.2020, czwartek -
02.04.2020, czwartek -
07.05 .2020, czwartek -
04.06.2020 - finał cyklu.

Wszyscy uczestni-
cy, którzy wystartują w
co najmniej trzech bie-
gach, po zakończeniu
cyklu 4 biegów otrzy-
mają pamiątkowy me-
dal .  Zwyci ęzcy po-
szczególnych kategorii
otrzymają puchary i na-
grody rzeczowe.

Czwartki Lekkoat-
letyczne odbywają się
bez względu na warunki
atmosferyczne. W okre-
sie zimowym i w chłod-
ne dni dostępna będzie
szatnia na piętrze lodo-
wiska. Dzieci do 12 ro-
ku życia muszą być w
obecności rodzica lub
opiekuna prawnego w
momencie weryfikacji i
odbioru numeru starto-
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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-
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.

Z RYMEM I Z HUMOREM. SPOTKA-
NIE AUTORSKIE Z TAMARĄ HEBES
10 grudnia 2019, godz.18:00
Miejsce: Galeria Fotografii
Wstęp wolny

Tamara Hebes (ur. w 1967 r.) to pseudo-
nim, którym od wielu już lat podpisuje się
w publikacjach prasowych i książkowych
absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.
Poza pracą zawodową w branży elektroni-
cznej zajmuje się twórczością poetycką i
satyryczną, a od czasu do czasu także pi-
saniem recenzji literackich. Autor pięciu
tomików poe tyck ich :  Ekstra nocne
(1998), Ja oniryczne (2005), Muchoraj
(2007), Błąd paralaksy (2015) i Tak myśli-
cielsko (2017). Ma na swoim koncie liczne
publikacje w pismach o zasięgu lokalnym
i ogólnopolskim, a także w wielu antolo-
giach i almanachach. Kilka tekstów Tama-
ry Hebes doczekało się tłumaczenia na
język czeski. Bezskutecznie walczy z opo-
rem, który stawia forma prozatorska. Lubi
spacerować po świecie malarstwa surreali-
stycznego w towarzystwie rocka gotyckie-
go i metalu symfonicznego. Mieszka w
Świdnicy na Dolnym Śląsku.

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

ALCHEMIA TEATRALNA: "CHRZCI-
NY" (premiera)
15 grudnia 2019 godz.19:00 - 21:00
16 grudnia 2019 godz.19:00 - 21:00
17 grudnia 2019 godz.19:00 - 21:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 10 zł
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wego oraz podczas i po biegu. Dzieci starsze
(powyżej 12 lat) zobowiązane są do posiadania
pisemnej zgody rodzica na bieg. Weryfikacja
dzieci szkolnych odbywać się będzie za okaza-
niem legitymacji szkolnej lub innego dokumentu
ze zdjęciem.

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
23.11.2019r. godz. 16.10 

Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące osoby bezdomnej
leżącej na klatce schodowej budynku przy
ulicy Księcia Bolka Świdnickiego. Po przy-
byciu na miejsce patrolu straży miejskiej,
mężczyzna zaczął uskarżać się na silny ból w
klatce piersiowej. Na miejsce wezwano po-
gotowie ratunkowe. Bezdomny został prze-
wieziony do szpitala "Latawiec".

 24.11.2019r. godz. 19.40 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie od operatora monitoringu wizyjnego do-
tyczące mężczyzny spożywającego alkohol
na ulicy Grodzkiej. Na miejscu strażnicy fakt
ten potwierdzili i ukarali mężczyznę manda-
tem karnym. Dodatkowo funkcjonariusze
stwierdzili, że osoba ta zaśmieciła chodnik
łupami ze słonecznika za co groził mu kolej-
ny mandat. Mężczyzna nie czekając na decy-
zję strażnika pobiegł do pobliskiej placówki
handlowej, gdzie pożyczył szczotkę i szufel-
kę, a następnie zamiótł chodnik. W związku
z tym faktem strażnicy tą kwestię zakończyli
pouczeniem.

25.11.2019r. godz. 20.08 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie od operatora monitoringu wizyjnego do-
tyczące mężczyzny, który oczekiwanie na
pociąg umilał sobie spożywaniem alkoholu
na dworcu PKP Świdnica Miasto. Degustację
przerwali skierowani na miejsce strażnicy .
Pasażerowi wyjaśniono, że spożywanie al-
koholu na dworcu PKP jest zabronione i
ukarali go mandatem karnym.

 26.11.2019r. godz. 22.59 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące wylewania fekaliów
do potoku Witoszówka przy ulicy Wałbrzy-
skiej. Skarżący zauważył ciągnik z "beczką",
z której grubą rurą wylewano ścieki. Choć
dyżurny domyślał się przyczyn tej sytuacji
(nie było to pierwsze zgłoszenie tego typu),
to jednak skierował patrol w ten rejon. Na
miejscu okazało się, iż do Witoszówki nicze-
go nie wylewano, a wręcz odwrotnie. Z po-
toku pobrano wodę, którą wykorzystywano
w czasie remontu drogi nr 379.

28.11.2019r. godz. 18.45
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące zajęcia "koperty in-
walidzkiej" przez osobę nie posiadającą sto-
sownych uprawnień przy ulicy Ceglanej.
Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzi-
li zgłoszenie. Kierowca otrzymał mandat
w kwocie 500 zł oraz 5 punktów karnych.
Niestety, pomimo tak surowych kar za wy-
kroczenie tego typu przypadki niefrasobli-
wości kierowców powtarzają się bardzo czę-
sto.  

W minionym tygodniu zrealizowano 152 interwe-
ncje.

***
W dniu 2 grudnia, tuż po północy, operator

monitoringu wizyjnego zauważył mężczyznę,
który idąc ulicą Kotlarską kopał w zaparkowane
tam samochody.

Najpierw była awantura z kobietą, z którą
mężczyzna przebywał w Rynku. Potem oboje
udali się w stronę ulicy Kotlarskiej. Po chwili
mężczyzna zaczął kopać zaparkowane tam sa-
mochody. Niemal natychmiast na miejscu poja-
wił się patrol straży miejskiej. Wandal został
ujęty. Niestety w kilkanaście sekund zdążył usz-
kodzić trzy pojazdy. Mężczyzna będzie odpo-
wiadał za swój czyn przed Sądem Rejonowym w
Świdnicy. W zależności od wysokości wyrzą-
dzonej szkody, jego czyn może zostać zakwalifi-
kowany jako wykroczenie lub przestępstwo. Do-
datkowo poniesie również koszty naprawy sa-
mochodów.

***
Metod oszustw i wyłudzeń cały czas przyby-

wa. Ofiarami przestępców zazwyczaj padają
osoby w podeszłym wieku. Niestety, osoby star-
sze są również częściej ofiarami wypadków dro-
gowych i to tych najcięższych. Jak unikać takich
zagrożeń informują seniorów strażnicy miejscy
wraz z Policjantami.

2 grudnia spotkanie takie odbyło się w pla-
cówce Dzienny Dom "Senior-WIGOR" przy
ulicy Saperów w Świdnicy. Podopieczni tej
placówki mieli okazję dowiedzieć się jak roz-
poznać Policjanta i strażnika, jak wyglądają
legitymacje służbowe, "blachy", w jakich
przypadkach służby te mogą odwiedzić ich w
domu i jak sprawdzić, czy nie są to oszuści.
Drugim ważnym tematem, o którym munduro-
wi rozmawiali z seniorami, było bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym. Pod koniec spotka-
nia pojawił się również temat dotyczący ogrze-
wania mieszkań. Padało wiele pytań jaki opał
można stosować w domowych piecach, czy na
działkach można spalać gałęzie i piec ziemnia-
ki w ogniskach. Nie sposób było odpowiedzieć
na wszystkie zadawane pytania, dlatego mun-
durowi zapowiedzieli kolejne spotkania w
przyszłym roku.

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

UDEKORUJ DOM I BALKON 
NA ŚWIĘTA

Jak co roku zapraszamy świdniczan do udzia-
łu w konkursie na najładniej przystrojony i
oświetlony dom oraz balkon. Mogą w nim wziąć
udział wszyscy mieszkańcy, za wyjątkiem ubie-
głorocznego zwycięzcy, którzy w sposób szcze-
gólny upiększą swój dom, balkon, bramę, czy też
ogród. 

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, ad-
res oraz telefon kontaktowy będą przyjmowane
do 17 grudnia w pokoju 303 Urzędu Miejskiego
w Świdnicy lub pod numerem telefonu: 74/856-
28-98 albo drogą mailową na adres: a.gor-
gon@um.swidnica.pl.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 grud-
nia o godz. 17.30 w Wieży Ratuszowej. Laure-
atom zostaną przyznane nagrody o łącznej wyso-
kości 1 500 zł. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
i liczymy na Państwa pomysłowość, technikę
wykonania oraz estetykę dekoracji.

REGULAMIN
1. Celem konkursu jest podniesienie estetyki

miasta Świdnicy w okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz Nowego Roku.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy
mieszkańcy miasta Świdnicy, którzy w sposób
szczególny upiększą swój dom/balkon/bra-

www.expressem.eu10
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mę/ogród z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia, za wyjątkiem zwycięzcy konkursu
w roku 2018.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest
akceptacja regulaminu oraz pisemne, telefonicz-
ne lub osobiste zgłoszenie domu/balkonu/bramy
z podaniem: imienia i nazwiska zgłaszającego,
adresu obiektu oraz kontaktowego numeru tele-
fonu. Wnioski będą przyjmowane do dnia 17
grudnia 2019 r. w pokoju nr 303 Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy lub pod numerem telefonu:
74 856-28-98 lub drogą e mailową na adres:
a.gorgon@um.swidnica.pl

4. Rozstrzygnięcie nastąpi po dokonaniu wi-
zji lokalnych wszystkich zgłoszonych do-
mów/obiektów przez komisję konkursową po-
wołaną przez Prezydenta Miasta Świdnicy.

5. Komisja będzie brała pod uwagę pomysło-
wość, technikę wykonania oraz estetykę dekora-
cji.

6. Komisja zastrzega prawo do odwołania
konkursu w przypadku małej liczby uczestników
(poniżej 4 osób w każdej kategorii).

7. Komisja przyzna nagrody w dwóch kate-
goriach:

a) najładniej przystrojony i oświetlony
dom/brama/ogród

b) najładniej przystrojony i oświetlony bal-
kon

8. Ogłoszenie wyników będzie miało miej-
sce w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 17.30 

w Wieży Ratuszowej (I piętro). 
9. Laureatom zostaną przyznane nagrody w

łącznej wysokości 1 500 zł. 
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo

publikowania zdjęć konkursowych.
11. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jed-

noznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarza-
nie danych osobowych w zakresie: imię i nazwi-

sko, adres zamieszkania, numer telefonu w celu
uczestnictwa w konkursie (odnośnik do przepi-
sów RODO).

Zapraszamy do udziału 
w konkursie fotograficznym 

"ŚWIĄTECZNIE W ŚWIDNICY"
Już po raz piąty zapraszamy miłośników fo-

tografii do udziału w konkursie "Świątecznie w
Świdnicy". Czekamy na zdjęcia, które uchwycą
klimat Świąt Bożego Narodzenia ujęty na tle
miasta. 

Fotografie mogą przedstawiać osoby, przed-
mioty czy też budynki, oczywiście z akcentem
świątecznym. Mogą być one zabawne, portreto-
we, panoramiczne. Najważniejszym elementem
zdjęcia jest to, aby w tle rozpoznawalne było
miasto Świdnica. Prace zgłoszone do konkursu
muszą być zrobione w tym roku - nie wcześniej
niż 1 grudnia.

Na świąteczne fotografie czekamy do 6 sty-
cznia 2020 roku. Każdy uczestnik może zgłosić
maksymalnie 3 zdjęcia, które należy przesłać w
formie elektronicznej na adres swidnickakole-
da@swidnickakoleda.pl

Ogłoszenie wyników odbędzie się 9 stycznia
o godz. 17.00 w Wieży Ratuszowej. Dla zwy-
cięzców przewidziane są bony o łącznej wartości
1 000 zł.   

Serdecznie zapraszamy na najnowszy spe-
ktakl grupy dorosłych Alchemii teatralna
"CHRZCINY. Komedia, przynajmniej w za-
łożeniu".
To komediowa opowieść o wiecznie trapią-
cych nas problemach rodzinnych, które lu-
bią eskalować w momencie, gdy wszyscy
spotykają się w jednym miejscu przy uro-
czystych okazjach. Konflikty, wzajemne
wyrzuty i pretensje, rozziew pomiędzy mia-
stowymi i tymi, ze wsi są paliwem napędza-
jącym akcję tej szalonej farsy.
Autor: Andrzej Rozmus
Reżyseria: Juliusz Chrząstowski,
Ruch sceniczny: Tomasz Dajewski
Scenografia: Robert Kukla
Aranżacje muzyczne: Dariusz Jaros
Obsada: Czesława Greś, Krystyna Kowalo-
nek, Angelika Jaśkiewicz, Bożena Kuźma,
Mariola Mackiewicz, Halina Szymańska,
Teresa Wagilewicz, Marta Żywicka-Hamdy,
Zbigniew Curyl, Krzysztof Frączek, Jacek
Iwancz, Robert Kaśków, Krzysztof Paruch,
Tadeusz Szarwaryn

RECENZJE MUZYCZNE: Artur Ra-
wicz [warsztaty dziennikarskie]
16 grudnia 2019 godz.08:00 
17 grudnia 2019 godz.12:00
Już po raz 4 pytamy Was: JAKICH ARTY-
STÓW CHCIELIBYŚCIE ZOBACZYĆ W
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REGULAMIN
I.  Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego

"Świątecznie w Świdnicy", zwanego dalej "Kon-
kursem" jest Urząd Miejski w Świdnicy, zwany
dalej "Organizatorem".

II.  Tematyka konkursu
Tematem Konkursu jest przedstawienie kli-

matu Świąt Bożego Narodzenia ujętego na tle
miasta Świdnicy. Zdjęcie może przedstawiać
osoby, przedmioty, budynki, itp. z akcentem
świątecznym (zdjęcia mogą być zabawne, portre-
towe, panoramy, przebrania mile widziane - sty-
lizacje według inwencji twórczej autora zdjęcia).
Najważniejszym elementem zdjęcia jest to, aby
w tle rozpoznawalne było miasto Świdnica.
Zdjęcie powinno zostać wykonane w terminie od
dnia 1.12.2019 r. do dnia zakończenia przyjmo-
wania zgłoszeń, tj. 6.01.2020 r. 

II.  Uczestnicy konkursu

Konkurs "Świątecznie w Świdnicy" adreso-
wany jest do wszystkich zainteresowanych foto-
grafią, niekoniecznie muszą to być mieszkańcy
Świdnicy.

III.  Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa

się poprzez przesłanie pliku w formie elektroni-
cznej na adres swidnickakoleda@swidnickako-
leda.pl Zdjęcie musi być w formacie  JPG, w
możliwie najwyższej rozdzielczości (min. 8 me-
gapikseli) - w razie potrzeby uczestnik zostanie
powiadomiony o konieczności nadesłania na ad-
res Organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczo-
ści).

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu ma-
ksymalnie 3 zdjęcia.

3. W e-mailu przesłanym na adres Organiza-
tora powinny znajdować się następujące  infor-
macje:

 - dane personalne Uczestnika (imię, nazwi-
sko, adres),

 - numer telefonu, kontaktowy adres e-mail,
 - data i miejsce wykonania fotografii 
4. Zgłoszenia prac przyjmowane będą do

dnia 6.01.2020 r.
5. Dopuszcza się obróbkę przesłanych na

konkurs zdjęć w programach komputerowych,
jednakże zdjęcie nie może być fotomontażem. 

6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

www.expressem.euwww.expressem.eu

ŚWIDNICY? Na Wasze odpowiedzi czeka-
my do 22 grudnia a szczegóły konkursu
znajdziecie na stronie: 
http://sok.com.pl/wydarzenie/recenzje2019/
Tydzień wcześniej zapraszamy Was do
udziału w warsztatach pisania recenzji.
Udział w nich jest bezpłatny (obowiązują
zapisy mailowe), a do wyboru macie 3 ter-
miny:
1. 16 XII (poniedziałek), 8:00 - 12:00
2. 16 XII (poniedziałek), 17:00 - 21:00
3. 17 XII (wtorek), 8:00 - 12:00
Warsztaty poranne (1. i 3.) skierowane są do
młodzieży szkół średnich.
Warsztaty popołudniowe (2.) skierowane są
do wszystkich zainteresowanych.
OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC na war-
sztatach 1. i 3. (4 miejsca dla uczniów każdej
ze szkół)
Zapisy mailowe na adres: 
recenzje@sok.com.pl tylko do końca nie-
dzieli 8 grudnia.
W tytule maila wpisz "Warsztaty dziennikar-
skie" a w treści:
imię i nazwisko + numer telefonu + nazwę
szkoły!
Na wszystkie zgłoszenia odpowiemy po 8
grudnia i kontakcie ze szkołami w sprawie
umożliwienia wszystkim chętnym uczest-
nictwa w warsztatach.
PROWADZĄCY: 
Artur Rawicz - fotograf i dziennikarz mu-
zyczny od lat związany z najstarszym, nie-
zależnym portalem Codzienna Gazeta
Muzyczna - CGM.pl. Autor okładek płyt,
reportaży z dużych i małych wydarzeń
muzycznych, oficjalny fotograf kilku fe-
stiwali. Występuje w roli panelisty i pro-
wadzi warsztaty z fotografii koncertowej i
dziennikarstwa. Członek Akademii Fono-
graficznej. Wykładowca Akademii Mena-
dżerów Muzycznych. Od 2008 roku jest
współwłaścicielem agencji Show The
Show. Od lipca 2019 pełni również funkcję
A&R w Mystic Production.
Ma na koncie setki publikacji w najróżniej-
szych mediach związanych z muzyką i kul-
turą, przeprowadził kilka tysięcy video-wy-
wiadów z niemalże wszystkim liczącymi się
i wschodzącymi gwiazdami polskiej muzy-
ki, niezależnie od gatunku: od jazzu i bluesa,
przez rock i pop, po klasykę i hip-hop (i ani
jednego z disco-polo).
Przedstawiciel ostatniego pokolenia kupują-
cego i kolekcjonującego płyty CD. Fotogra-
ficzny samouk. Kupuje aparaty starsze od
siebie i używa ich nawet na koncertach.
Współzałożyciel agencji Show The Show i
współorganizator konkursów na Koncerto-
wą Fotografię Roku.
Jako fotograf koncertowy stale współpracu-
je z Onetem oraz CGM.pl. Pracuje również
dla Wirtualnej Polski, T-Mobile Music i In-
terii. Kiedyś dla magazynu Sciszto.pl,
80bpm.net. Jego zdjęcia można zobaczyć w
Teraz Rocku, Życiu Warszawy, Jazz Forum,
Aktivist, Infomuzyka.pl i w serwisie interne-
towym Polskiego Radia. Współpracował z
Klubem Stodoła i TR Warszawa (bo lubi też
fotografię teatralną).
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7. Prace niespełniające wymogów regulami-
nu konkursu zostaną odrzucone.

8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest
równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi,
przez Uczestnika Konkursu, nieodpłatnej i bez-
terminowej licencji na umieszczenie nadesła-
nych zdjęć na stronie www Organizatora, stronie
www .swidnickakoleda.pl oraz na profilu
Świdnickiej Kolędy na portalu społecznościo-
wym facebook -  ht tps:/ /www.facebook
.com/swidnickakoleda, jak również do wykorzy-
stywania zdjęć do celów promocji miasta;

9. Organizator zastrzega sobie prawo do bez-
płatnej reprodukcji nagrodzonych  i wyróżnio-
nych prac, publikacji zdjęć w materiałach zwią-
zanych z konkursem i promocją miasta Świdni-
cy;

10. Przekazanie prac konkursowych przez
autora oznacza, że nie będą one naruszały praw
osób trzecich, w szczególności majątkowych i
osobistych praw autorskich oraz, że osoba
przekazująca prace konkursowe ma zgody osób,
których wizerunki utrwalono na fotografiach
oraz uprawnienia do wyrażania zgody na wyko-
rzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym
w regulaminie, głównie w punktach 8-9. W przy-
padku wystąpienia przez osobę trzecią z roszcze-
niami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
określonych  powyżej, osoba przekazująca zre-
kompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie od-
powiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń od-
szkodowawczych, zwalniając Organizatora od
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego
tytułu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania konkursu w przypadku małej liczby
uczestników (poniżej 10 nadesłanych zdjęć).

IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu

podlegają ocenie Komisji Konkursowej powoła-
nej przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny na-
desłanych zdjęć, po zakończeniu okresu trwania
Konkursu, biorąc pod uwagę zgodność zdjęć z
tematyką, ich wartość artystyczną,  jakość
oraz oryginalność. 

3. Spośród nadesłanych prac Komisja Kon-
kursowa wybierze  trzy prace, które zajmą
pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4. Komisja Konkursowa może wybrać rów-
nież prace wyróżnione - o wyborze takich prac
oraz ich ilości Komisja Konkursowa zadecyduje
podczas obrad.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostate-
czne i wiążące dla wszystkich Uczestników
Konkursu.

6. O decyzji Komisji Konkursowej nagro-
dzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomio-
ne podczas oficjalnego rozstrzygnięcia Konkur-
su w dniu 9.01.2020 r. o godz. 17.00 w Wieży
Ratuszowej (I piętro), kiedy to nastąpi również
uroczysta prezentacja nadesłanych prac, a w
przypadku nieobecności zwycięzcy powiado-
mieni zostaną telefonicznie lub e-mailowo.

7. Decyzje Komisji Konkursowej zostaną
ogłoszone na stronach www.swidnickakoleda.pl
oraz na profilu Świdnickiej Kolędy na portalu
społecznościowym facebook.

8. Nadesłane prace mogą zostać wykorzysta-
ne przez Organizatora konkursu do  przygotowa-
nia materiałów promujących Świdnicką Kolędę
2020.

V. Nagrody
 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następu-

jące nagrody:
a) za zajęcie I miejsca -  dyplom i bon o

wartości 500 zł
b) za zajęcie II miejsca - dyplom i bon o

wartości 300 zł
c) za zajęcie III miejsca - dyplom i bon o

wartości 200 zł
2. Komisja Konkursowa ma prawo do innego

podziału puli nagród.
VI.  Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na

stronie internetowej www.swidnickakoleda.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniej-

szym regulaminem zastosowanie mają odpo-
wiednie przepisy prawa polskiego.

3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu, wraz z
przesłaniem danych autora, jest jednoznaczne
z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu warun-
ków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na publikowanie danych osobowych (od-
nośnik do przepisów RODO) .

PIERNIKOWE MIASTO
Pieczenie pierników bożonarodzeniowych

to jeden z przyjemniejszych obowiązków w
okresie przedświątecznym. Już po raz drugi mie-
szkańcy dolnośląskiego miasta Dzierżoniów za-
łożyli fartuchy, zużywając setki kilogramów mą-
ki, miodu, przypraw korzennych i pod okiem
specjalistów stworzyli całe swoje miasto w mi-
niaturze. 

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysło-
wego Śląska oraz Miasto Dzierżoniów wraz
zpartnerami zapraszają na wystawę makiety Pier-
nikowy Dzierżoniów, które powstaje w zabytko-
wym XIX-wiecznym Młynie Hilberta w Dzier-
żoniowie. 

Szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, senio-
rzy - wszyscy przyczynili się do stworzenia mi-
niaturowej wersji Dzierżoniowa z piernika.

Miejsce nieprzypadkowe Młyn Hilberta -
monumentalny obiekt znany wszystkim miesz-
kańcom miasta jako miejsce pracy wielu człon-
ków ich rodzin. Dziś to nowy punkt na turysty-
cznej mapie atrakcji Dolnego Śląska, w któ-
rym oglądać możemy w nim  w pełni komplet-
ny zachowany w niezmienionym kształcie
XIX-wieczny młyn, obrazujący poziom roz-
woju techniki młynarskiej z lat trzydziestych
XX wieku. 

Projekt "Piernikowego Miasta" realizowany
będzie już po raz drugi, całe miasto zostało zmo-
dernizowane oraz rozbudowane. 

Wystawa Piernikowe Miasto znajduje się w
zabytkowym Młynie Hilberta przy ul. Batalio-
nów Chłopskich i otwarta będzie od 7 grudnia do
końca lutego 2020 w godzinach 10 00 do 16 00 

Zapraszamy na uroczystą inaugurację 6
grudnia o godz. 17 00. 

W czasie przygotowań do projektu zostały
ogłoszone 2 konkursy - pierwszy konkurs na
logo Piernikowego Miasta  spośród wielu cieka-
wych prac uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof.

Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, wygrał
projekt  Juliana Palimonka- w załączniku. 

Efekty drugiego konkursu - na najlepszą bu-
dowlę poznacie Państwo już 6 grudnia

o godz. 17 00 
U nas dowiecie się jak wygląda prawdziwa

historia od ziarenka do bochenka. 
Młyn Hilberta 
ul. Batalionów Chłopskich 11
58-200 Dzierżoniów 
tel . 885 204-500 

Poza cyfrowymi i analogowymi korpusami
używa też camera obscura oraz polaroidów
- uparcie twierdzi, że fotografia otworkowa
i natychmiastowa mają duszę. Ma na swoim
koncie sesje muzyków, okładki płyt oraz
komercyjne projekty, takie jak sesje produ-
któw dla sklepów internetowych czy na po-
trzeby reklam prasowych.
Nie wiadomo ile do tej pory sfotografował
koncertów, gwiazd, gwiazdeczek i garażo-
wych kapel. Jeździ na festiwale i zagląda do
małych klubów.

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-
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. 
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OGŁOSZENIA
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 Będziesz bardzo zabiegany. Zbyt wiele
spraw do załatwienia, zbyt mało na to czasu.
Postaraj się zaplanować każdy dzień, a wtedy być
może sobie poradzisz. Nie trać czasu na zbędne
dyskusje. Kolejny tydzień przyniesie więcej
swobody, będziesz miał więcej wolnego czasu. 

BYK Po bardzo pracowitym tygodniu nadejdą
spokojne dni. Niewiele będzie do zrobienia, a
sprawy którymi będziesz musiał się zająć zali-
czysz do przyjemnych i nie będą stanowiły dla
Ciebie wielkiego obciążenia. Finanse nie spra-
wią zbyt wielu kłopotów, ze wszystkim doskona-
le sobie poradzisz. 
BLIŹNIĘTA Koniecznie postaraj się znaleźć
czas na wypoczynek. Ostatnio zbyt wiele czasu
poświęcasz na pracę, a naprawdę nie ma takiej
konieczności, żebyś poświęcał się bez reszty.
Wszystkie sprawy i tak idą bardzo dobrze. Spra-
wy finansowe pozostaną bez zmian. Rozwiniesz
kontakty towarzyskie. 
RAK Będziesz unikał kogoś, kto od dawna zawra-
ca Ci głowę sprawami, które zupełnie Cię nie inte-
resują. Zamiast chować się po kątach, otwarcie z
nim porozmawiaj i powiedz, że nie jesteś zaintere-
sowany. Bardzo dobrze ułożą się stosunki z do-
mownikami. Dawne urazy pójdą w zapomnienie. 
LEW Podreperujesz budżet domowy. Będziesz
mógł zapłacić należności, pozbędziesz się więc
stosu trapiących Cię rachunków. Dobra atmosfe-
ra w pracy przeniesie się również do domu. Prze-
staniesz narzekać na dokuczliwe bóle głowy,
więc będzie to chyba udany tydzień. 
PANNA Nagle okaże się, że wszystkie Twoje
kłopoty to wynik jakiegoś niedopatrzenia. Do-
kładnie wszystko skontroluj, przemyśl, a zoba-

czysz, jak wiele można zrobić. Stosunki towarzy-
skie znacznie się ożywią. W planie będzie jakieś
spotkanie. Z gotówką nienajgorzej, da się jakoś
wszystko powiązać. 
WAGA Jeżeli masz ochotę i nadarzającą się oka-
zję na "skok w bok" stanowczo to odradzam. Nic
nie jest w stanie zastąpić tego, co łączy Cię z
Twoim partnerem. Gwiazdy będą sprzyjały roz-
wojowi interesów. Możesz więc zdecydować się
na ryzykowne posunięcia. Nie przesadzaj jednak
z wydatkami. 
SKORPION Będziesz bardzo zaskoczony czy-
imś zachowaniem. Spodziewałeś się zupełnie in-
nej reakcji, a tymczasem... Sprawy finansowe nie
będą wyglądały tak, jakbyś chciał. Nagle pojawią
się nowe wydatki, których nie miałeś w planie.
Po wielu staraniach jakoś uda Ci się wszystko
pogodzić, ale bardzo Cię to zmęczy. Pod koniec
tygodnia poprawa sytuacji. 
STRZELEC Ktoś czeka na wiadomość od Cie-
bie. Zbyt długo zwlekasz z podjęciem decyzji. A
nie powinieneś. Zawsze możesz się przecież wy-
cofać - bez szkody dla nikogo. Będziesz plano-
wał jakieś wydatki związane z podróżą, która
może się odbyć już niebawem. 
KOZIOROŻEC Brzydka pogoda sprawi, że
więcej czasu będziesz spędzał w domu. Być mo-
że zabierzesz się za porządkowanie swoich rze-
czy lub zaprosisz do siebie przyjaciół. W pracy
nic nowego się nie wydarzy. Będziesz więc po-
święcał się tym samym obowiązkom. Sprawy
finansowe nie powinny spędzać Ci snu z powiek.
WODNIK Zadbaj o swoje zdrowie. Brak odpo-
wiedniej ilości snu, szybkie i byle jakie jedzenie,
pośpiech, to wszystko może doprowadzić do
znacznego osłabienia. Zwolnij tempo. Lepiej
zorganizuj swój czas, a przekonasz się, że ze
wszystkim zdążysz na czas. Nie przesadzaj z
wydatkami. 
RYBY Będziesz z siebie bardzo zadowolony.
Dokonasz czegoś, o czym od dawna marzyłeś. I
tak dobre samopoczucie poprawi sytuacja w do-
mu. Wszyscy będą się z czegoś bardzo cieszyli.
W pracy pojawią się nowe zadania, które będą
dla Ciebie dużym wyzwaniem.

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
10146 25,80 m3, II piętro, garsoniera po remoncie,
ogrzewanie gazowe, klimatyzacja, 160.000 zł
10144 70,60 m kw., 2 pokoje, parter, ładna kamieni-
ca, ogrzewanie gazowe, 255.000 zł
0-6346 69,23 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice parku 284.000 zł
0-6344 49,70m kw., 2 pokoje, II piętro, obrzeża
miasta, ogrzewanie: piece węglowe, 124.000 zł
10134 64 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, 289.000 zł
0-6340 93 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, po remoncie, 288.000 zł
0-6331 64,70 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie
gazowe, ogródek, 288.000 zł 
0-6318 114m kw., 4 pokoje, 2 kuchnie, III piętro,
ogrzewanie gazowe, okolice parku 399.000 zł
10086 67,01 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, 289.000 zł
0-6310 72,40 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
gazowe, 265.000 zł
0-6329 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie-
gazowe + garaż 17 m kw. 236.000 zł
0-6233 110,10m 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 miej-
skie, 153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie
gazowe, 155.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie ga-
zowe, rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinne-
go, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży
ogród, 419.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu,
138.000 zł
OSIEDLE MŁODYCH:
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, 249.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
009965 62,50 m kw.. 3 pokoje, II piętro, 305.000 zł
- Zawiszów
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewa-
niemiejskie - 309.000 zł - Zawiszów
WYŁĄCZNOŚCI:
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego,
Centrum, 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, ogrz, 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
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie
elektryczne, 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, ogrzewanieelektrycznei-
piecwęglowy 42.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
009302 WM 36 m kw., kawalerka, ogrzewaniemiej-
skie, umeblowane, okolice Centrum 1.150 zł

009687 WM 40,40 m kw., kawalerka, ogrzewanie-
elektryczne, Centrum 1.400 zł
10059 WM 51 m kw., 2 pokoje, III piętro - winda,
wysoki standard, miejsceparkingowe, 2.800 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od
Świdnicy, 95.000 zł
0-6284 10,11 a, okolice Świdnicy - 84.000 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, 178.000 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 inwes-
tora, 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 Dzierżonio-
wska 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 - WY-
ŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WY-
ŁĄCZNOŚĆ
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 (możli-
wość podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4836 10.000m 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 SPRZEDA-
ŻY I WYNAJĘCIA:
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani 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 1.700 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+1000zł media
009520 WL 89,60m kw., parter, witryna, okolice
Rynku, ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
220.000 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 Marcino-
wice 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
0-5721  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 - 2.200zł/m-c
007598 24m 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 Świd-
nicy, stan surowy zamknięty, 375.000 zł
0-6221 170 m kw., działka: 11,16 a, stan surowy
zamknięty, 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, 190.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocz-
nego domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy,
350.000 zł
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możli-
wość adaptacji większej powierzchni mieszkalnej,
działka 11,25 a  290.000 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, zada-
szony, 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
0-5313 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 dwu-
rodzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrze-
wanie eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy,
730.000
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
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400m kw., działka 50 arów, idealny na pen-
sjonat, 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
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