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


2

W skrócie...

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

"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

WIGILIA ORGANIZACJI POZARZĄ-
DOWYCH
20.12.2019, godz. 17:00
Wstęp bezpłatny, miejsce: Centrum Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych, organiza-
tor: UM ROP

WYSTAWA CZASOWA
20.12-02.02.2020
W dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 19.00 w
Muzeum Dawnego Kupiectwa odbędzie się
wernisaż pokonkursowej wystawy czasowej
pt. Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa.
Wystawę będzie można zwiedzać do 2 lute-
go 2020 r. w godzinach otwarcia Muzeum.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum, Młodzie-
żowy Dom Kultury

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
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ZMIANY W GODZINACH 
PRACY URZĘDU

W okresie zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia czas pracy Urzędu Miejskiego w
Świdnicy, w przypadku dwóch dni, ulegnie zmia-
nie. Zarówno w Wigilię, 24 grudnia jak i Sylwe-
stra, 31 grudnia urząd będzie czynny do godz.
13.00. W przypadku pozostałych dni w okresie
świąteczno-noworocznym, czyli 27 i 30 grudnia
godziny pracy pozostają bez zmian.

Informujemy także, że 31 grudnia kasy urzę-
du będą nieczynne. 

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie po-
wyższej informacji przy planowaniu załatwienia
spraw urzędowych w wymienionym okresie . 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w okresie
świątecznym:
◆ 23.12.2019 r. (poniedziałek) od 7.30 do 15.30
◆ 24.12.2019 r. (wtorek) od 7.30 do 13.00
◆ 27.12.2019 r. (piątek) od 7.30 do 15.30
◆ 30.12.2019 r. (poniedziałek) od 7.30 do 15.30
◆ 31.12.2019 r. (wtorek) od 7.30 do 13.00 (kasy

nieczynne).

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
W piątek, 20 grudnia o godz. 11.00 rozpocz-

nie się XIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.
Radni rozpatrywać będą 8 projektów uchwał.
Głównym punktem sesji będzie uchwalenie bu-
dżetu miasta na 2020 rok oraz Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na
lata 2020-2041. 

Podczas sesji dyplomy nadania tytułu "Za-
służony dla Miasta Świdnicy" i pamiątkowe me-
dale otrzymają Władysława Pawelec i Kazimierz
Deptuła.

W porządku obrad znalazły się m.in.
uchwały w sprawie: przyjęcia "Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Miasto Świdnica na 2020 rok; ustale-
nia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
gminnych dróg publicznych w granicach
administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy a
także uchwała zmieniająca w sprawie wysoko-
ści oraz warunków udzielania bonifikat od op-
łat jednorazowych z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów za-
budowanych na cele mieszkaniowe stanowią-
cych własność Gminy Miasto Świdnica w pra-
wo własności tych gruntów. 

SESJA RADY POWIATU 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego,
która odbędzie się w piątek 20 grudnia, o godz.
12.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w
Świdnicy.

 Podczas sesji rzedstawiona zostanie infor-
macja dot. stanu środowiska na terenie wojewó-
dztwa dolnośląskiego w 2018 r. oraz "Badanie
gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu
świdnickiego".

Rozpatrzony zostanie projekt Uchwały Bu-
dżetowej na 2020 rok Powiatu Świdnickiego:

Rada rozpatrzy projekty uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na

2019 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Świdnickiego;
c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowe-
go 2019;

d) w sprawie wyboru podmiotu uprawnione-
go do wykonania badania sprawozdania finanso-
wego Powiatu Świdnickiego za lata 2019 i 2020;

e) w sprawie przystąpienia Powiatu Świdnic-
kiego do realizacji Programu "Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 re-
alizowanego ze środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zadań, na które przeznacza się środki przekazane
Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych;

g) ustalenia wysokości opłat za usuwanie i
przechowywanie pojazdów oraz wysokości ko-
sztów w przypadku odstąpienia od usunięcia po-
jazdu;

h) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej;

i) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Świdnickiego.

SPOTKANIE Z WŁADYSŁAWEM
FRASYNIUKIEM 

W dniu 12 grudnia 2019 r. w sali widowisko-
wej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
odbyło się spotkanie działacza opozycji w PRL
oraz członka Solidarności Władysława Frasyniu-
ka z uczniami szkół ponadpodstawowych. Przy-
jazd do Świdnicy tak znanej osobistości nie był
przypadkowy, gdyż związany był z 38. rocznicą
wprowadzenia stanu wojennego.

Spotkanie rozpoczęło się przedmową i proje-
kcją filmu "13 grudnia 1981 - wprowadzenie
stanu wojennego". Z historią stanu wojennego
oraz dążeniami społeczeństwa do osiągnięcia

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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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

KONCERTY ZIMOWE
22.12.2019, godz. 19:30
II KONCERTY ZIMOWE IX Koncert Ad-
wentowy Łucja Nikolska (Świdnica) - flet
Maciej Bator (Świdnica) - organy
Wstęp wolny, miejsce: Kościół pw. św. Józe-
fa w Świdnicy, ul. Kotlarska 19-21, organi-
zator: Fundacja Dobrej Muzyk

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

BERKANAN - spotkanie autorskie
28.12.2019, godz. 19:00
Zespół Berkanan zaprasza na wieczór auto-
rski towarzyszący wydaniu debiutanckiej
płyty, podczas którego muzycy będą chcieli
przedstawić publiczności sekrety swojej
muzycznej kuchni.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

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

ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ
05.01.2020, godz. 17:00

www.expressem.eu

wolności młodzież mogła zapoznać się podczas
niezwykle interesującej i barwnej rozmowy pro-
wadzonej przez Pawła Barańskiego, nauczyciela
historii i uczniów "Kasprowicza" z niekwestio-
nowaną Ikoną i Przywódcą Niezależnego Samo-
rządowego Związku Zawodowego "Solidar-
ność" regionu dolnośląskiego. 

Władysław Frasyniuk opowiadał o swojej
działalności w tych trudnych czasach, w których do
walki z totalitarną władzą niezbędny był silny cha-
rakter, który niejednokrotnie wymagał wielu po-
święceń. Podczas rozmowy uczestnicy spotkania
mogli usłyszeć również o licznych represjach ze
strony ówczesnego systemu i aresztowaniach opo-
zycjonistów, także o udziale Władysława Frasyniu-
ka w rozmowach plenarnych Okrągłego Stołu w
1989 roku i licznych anegdotach. Żywa lekcja hi-
storii cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz
było okazją do poznania minionych wydarzeń z
relacji bezpośredniego jej uczestnika.

W MDK...
KONCERT KOLĘD
"TOTUS MUSICUS"

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

ZUS w Trutnowie pod kierunkiem p. Martina Licki
- "Carmen Alacre" - Zespół muzyki dawnej

ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w
Dobroszycach pod kierunkiem p. Małgorzaty
Szymańskiej

- Zespół muzyki dawnej z MDK w Jeleniej
Górze pod kierunkiem p. Sylwii Raban

- "Domeniques Consort" - Zespół muzyki
dawnej pod kierunkiem p. Ryszarda Dominika
Dembińskiego

- "Totus Musicus" - Zespół muzyki dawnej z
MDK w Świdnicy pod kierunkiem p. Agnieszki
Banach

oraz uczestnicy zajęć z pracowni muzycznej
i teatralnej z MDK w Świdnicy.

WARSZTATY 
MALOWANIA BOMBEK

W miłej atmosferze upłynęły warsztaty ma-
lowania bombek. Mieliśmy przyjemność wyko-
nać ozdoby na choinkę do Muzeum Dawnego
Kupiectwa. Gromada dzieci małych i dużych w
asyście nauczycieli, rodziców i dziadków stwo-
rzyła niepowtarzalne bombki z kolorowych farb,
serwetek i pasmanterii. We wszystkim pomagały
dziewczyny z samorządu emdekowskiego: Dag-
mara, Adriana, Martyna i Natalia.

Serdeczne podziękowania należą się naszym
świdnickim mistrzyniom rękodzieła. Panie zapre-
zentowały kolekcje ozdób wykonanych z pasją.

W piątek 20 grudnia dzieci odbiorą w Muze-
um Dawnego Kupiectwa certyfikaty za udział w

ciąg dalszy na str. 4
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Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor
Bilety: 60 zł

WERNISAŻ WYSTAWY AKWARELI
MIŁOSZA NOSIADKA
10.01.2020, godz. 18:00
Wystawa przedstawia improwizowane ak-
warele tworzone przez autora w celu uwol-
nienia wewnętrznej ekspresji, która pojawia
się na skutek inspiracji krajobrazem dalekie-
go wschodu. Na obrazach ścierają się wpły-
wy wschodu i rodzimego zachodu, są pełne
kontrastów, które są jednym z głównych za-
łożeń malarstwa autora.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, 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

warsztatach oraz mini maskotkę renifera . War-
sztaty zaplanowano i sfinansowano w ramach
"Świdnickiej Kolędy 2019"

W POSZUKIWANIU ŚW. MIKOŁAJA
11 grudnia 2019 r. jak co roku Młodzieżowy

Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódz-
kiego w Świdnicy zorganizował wycieczkę "W
poszukiwaniu św. Mikołaja". Tegoroczna edycja
zaprowadziła nas do Jeleniej Góry. Nasi poszu-
kiwacze poszli najpierw do Teatru im. Cypriana
Kamila Norwida na spektakl "Opowieść Wigilij-
na". Po spektaklu poszli na starówkę. Po wyczer-
pującym spacerze czekała ich jeszcze najważ-
niejsza część wycieczki czyli spotkanie ze Św.
Mikołajem w Młodzieżowym Domu Kultury  w
Jeleniej Górze.  Każdy poszukiwacz dostał od
Mikołaja paczkę. Po spotkaniu na naszych po-
szukiwaczy czekała zła wiadomość, to już był
koniec poszukiwania i czas było wracać do Świd-
nicy.

MDK Świdnica

OSiR informuje...
TENIS STOŁOWY KLAS 7-8 SP
Dziewczęta i chłopcy z SP 6 w Świdnicy

okazali się lepsi od swoich rywali z pozostałych
szkół w rywalizacji Tenisa stołowego klas 7-8.
Igrzyska Młodzieży w ramach Współzawodnic-
twa szkolnego 2019-2020 w popularnym ping-
pongu zgromadziły 13 grudnia na Hali Zawi-
szów po 5 reprezentacji ze świdnickich podsta-
wówek. Turniej rozgrywany był osobno w
dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. W
obu grano systemem każdy z każdym do trzech
wygranych spotkań. Drużyny złożone z dwóch
zawodników plus rezerwowy najpierw rywalizo-
wały w dwóch grach singlowych i deblu. Gdy po
trzech meczach był wynik 2-1 grano dodatkowe

single . W piątkowych zawodach większość spot-
kań kończyła się 3-0. Jedynie w meczach o pier-
wsze miejsca, jak się później okazywało, trzeba
było dogrywać w singlach u dziewcząt 3-2 wy-
grały zawodniczki SP 6 z SP 4, natomiast u
chłopców również 3-2 drużyna SP 6 pokonała
reprezentantów gospodarzy z SP 1. Na zakończe-
nie imprezy organizator, Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji, przygotował pamiątkowe dy-
plomy oraz medale. Wyróżniono też najlepszych
grających w swoich zespołach. Zostali nimi: Pau-
lina Telesz i Krystian Pniewski (SP 1), Karolina
Partyczna i Bartosz Toroń (SP 4), Maja
Kuźmińska i Kornel Dziedzic (SP 6), Natalia
Uchańska i Kacper Szewczyk (SP 315), Nicole
Chromy i Jakub Andrzejewski (NSP Bliżej Dzie-
cka).

Z turnieju miejskiego do dalszych szczebli
rozgrywek w tenisie stołowym prawo awansu
wywalczyły po dwie najlepsze drużyny.

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

Dziewczęta:
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 4 - 8 pkt
3. SP 1 - 7 pkt
4. SP 315 - 6 pkt
NSP Bliżej Dziecka - 5 pkt
Chłopcy:
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 1 - 8 pkt
3. SP 4 - 7 pkt
4. NSP Bliżej Dziecka - 6 pkt
5. SP 315 - 5 pkt

MINIPIŁKA RĘCZNA 
CHŁOPCÓW KLAS 5-6

Faworyci nie zawiedli. Chłopcy z SP 105 w
Świdnicy, na co dzień trenujący piłkę ręczną, bez
żadnych problemów pokonali drużyny z pozo-
stałych świdnickich szkół w turnieju Minipiłki
ręcznej klas 5-6 szkół podstawowych w ramach
Współzawodnictwa szkolnego 2019-2020. Za-
wody zorganizowane przez Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji na Hali Zawiszów przy SP 1
odbyły się 10 grudnia i zgromadziły 5 reprezen-
tacji. Po rozstawieniu do dwóch grup zespoły
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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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www.akupunktura.org.pl
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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
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 ar-
tysty kabaretowego Szymona Jachimka  zwią-
zanego z kabaretem Limo. Aktorka Olga
Bołądź z dużą dozą pikanterii i humoru przed-
stawi 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

najpierw rywalizowały w eliminacjach grając sy-
stemem każdy z każdym. Następnie z zalicze-
niem meczu z grupy grano mecze finałowe. Mło-
dzi szczypiorniacy z SP 105 najpierw w elimina-
cjach pokonali drużyny SP 315 (17-0) i SP 1
(13-8). Następnie równie łatwo wygrali spotka-
nia finałowe z SP 4 (19-5) oraz z SP 6 (15-6).
Małym zaskoczeniem było zajęcie drugiego
miejsca przez zawodników SP 1, którzy w fina-
łach najpierw po w miarę wyrównanym meczu
pokonali drużynę szóstki (7-4), by na koniec
wygrać z SP 4 (11-5). Na trzecim miejscu podium
stanęli zawodnicy SP 6. Na zakończenie zawo-
dów organizator przygotował pamiątkowe dy-
plomy oraz medale. Wyróżnieni zostali też najle-
psi zawodnicy swoich ekip: Mikołaj Walczak (SP
1), Gabriel Kotarba (SP 4), Szymon Błaszczyk
(SP 6), Kuba Marek (SP 105) , Krystian Dec (SP
315).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

1. SP 105 - 10 pkt
2. SP 1 - 8 pkt

3. SP 6 - 7 pkt
4. SP 4 - 6 pkt
5. SP 315 - 5 pkt

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
06.12.2019r. godz. 12.46 

Pracownik centrum przesiadkowego poin-
formował dyżurnego straży miejskiej, iż na
dworcu autobusowym nietrzeźwy mężczy-
zna awanturuje się i zaczepia pasażerów.
Skierowany na miejsce patrol potwierdził
zgłoszenie, stwierdzając dodatkowo, że oso-
ba ta spożywała również alkohol i wyzywała
podróżnych. Awanturnik został ukarany
mandatem i opuścił teren dworca.

ŚWIDNICKA KOLĘDA 2019 
 Program szczegółowy 

21 grudnia, sobota
godz. 10.00 - 19.00 - Jarmark Bożonaro-
dzeniowy
godz. 10.00 - Świąteczne planszowanie z
KOSTKĄ. Miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Franciszkańska 18
godz. 10.00-18.00 - Snowtubing - darmo-
we ślizgi na pontonach. Miejsce: Rynek
godz. 11.00-17.00 - Zagroda reniferów św.
Mikołaja . Miejsce: Rynek
godz. 13.00 i godz. 15.00 - Świąteczna
parada na szczudłach. Miejsce: Rynek
godz. 16.00 - Wernisaż konkursu plastycz-
nego "Kartka Świąteczna-Boże Narodze-
nie-Nowy Rok". Miejsce: hol sali teatralnej
ŚOK, Rynek 45
godz. 17.00 - Koncert Kolęd "Zespół Totus
Musicus i jego goście". Miejsce: sala te-
atralna ŚOK, Rynek 45

22 grudnia, niedziela
godz. 10.00 - 19.00 - Jarmark Bożonaro-
dzeniowy 
godz. 10.00-18.00 - Snowtubing - darmo-
we ślizgi na pontonach. Miejsce: Rynek
godz. 12.00-18.00 - Żywa Szopka. Miej-
sce: Rynek
13.00-15.00 - Wizyta Mikołaja z Laponii -
Mikołaj będzie wręczał dzieciom prezenty
przygotowane przez rodziców. Miejsce: Ry-
nek
godz. 16.30 - "Żywa Szopka" - jasełka
przygotowane przez Młodzieżowy Dom
Kultury. Miejsce: Rynek
godz. 17.00  - "Wigilia wszystkich Świdni-
czan":
-  przekazanie Gospodarzom światła betle-
jemskiego przez harcerzy
- życzenia od Gospodarzy oraz przedstawi-
cieli wyznań religijnych Świdnicy dla ze-
branych gości, dzielenie się opłatkiem i
gorący barszczyk
- wspólne kolędowanie
godz. 19.30 - Koncert Adwentowy. Łucja
Nikolska - flet, Maciej Bator - organy. W
programie: Bach, Vivaldi, muzyka adwe-

ntowa. Miejsce: Kościół pw. św. Józefa, ul.
Kotlarska 19. 

27-30 grudnia
od godz. 9.00 - XVI Międzynarodowy Tur-
niej Piłkarski Silesian WINTER CUP 2019.
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla Anoni-
ma 1a
29 grudnia, niedziela
godz. 16.30 - Koncert Świąteczny. Miejsce:
Kościół Pokoju, pl. Kościelny 6. Marcjan-
na Myrlak - mezzosopran, Zuzanna Bator -
organy, Dziki Chór, Chór Szkoły Podsta-
wowej nr 1. W programie: muzyka na Boże
Narodzenie

31 grudnia, wtorek
godz. 20.00 - Sylwestrowy koncert operet-
ki, musicalu i tańca. Miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 45. Organizator: Agencja Ar-
tystyczna Skala, www.sok.com.pl Bilety:
85/75 zł

4 stycznia, sobota
od godz. 15.00 - VIII Charytatywny Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej z udziałem zawod-
ników z polskiej ekstraklasy, mediów,
przyjaciół Fundacji "ŁączyNasFootball".
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla Anoni-
ma 1a. Wstęp: 10 zł - cegiełka na cele
charytatywne - Adam Szczurek, Konrad
Cyparski, Adam Chodyniecki, Ksawery
Zbroszczyk

6 stycznia, poniedziałek
godz. 14.00 - Świdnicki Orszak Trzech Króli.
Miejsce: wymarsz z pl. św. Jana Pawła II

9 stycznia, czwartek
godz. 17.00 - Rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego "Świątecznie w Świdni-
cy". Miejsce: Wieża Ratuszowa, ul. We-
wnętrzna 4, I piętro

12 stycznia, niedziela
godz. 10.00-15.00 - Świdnicki Bieg Nowo-
roczny ZUPBADURA 2020. Miejsce:
obiekty sportowe na os. Zawiszów
godz. 19.00 - Świąteczne kolędowanie z
Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądo-
wych we Wrocławiu. Miejsce: Katedra
Świdnicka
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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

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
02.04.2020, godz. 17:00
Po dwudziestu latach przerwy do Świdnicy
powrócą Czwartki Lekkoatletyczne. Na cykl
bezpłatnych zawodów dla dzieci i młodzie-
ży. Na uczestników w zależności od ich wie-
ku 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, orga-
nizator: ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM Świdni-
ca

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

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

06.12.2019r. godz. 17.55 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące zajęcia "koperty in-
walidzkiej" przez osobę nie posiadającą sto-
sownych uprawnień przy ulicy Równej.
Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili
zgłoszenie. Kierowca, otrzymał mandat w
kwocie 500 zł oraz 5 punktów karnych. Nie-
stety, pomimo tak surowych kar za wykro-
czenie tego typu przypadki bezmyślności
kierowców powtarzają się każdego tygodnia.

07.12.2019r. godz. 4.14 
Zgłoszenie operatora monitoringu wizyjne-
go. W Rynku przy jednym z lokali gastro-
nomicznych, doszło do awantury pomiędzy
dwoma mężczyznami. Patrol straży miej-
skiej pojawił się na miejscu bardzo szybko i
zdecydowanie ostudził atmosferę. Obaj pa-
nowie zostali ukarani mandatami karnym i
już w zgodzie udali się do swych domów.

09.12.2019r. godz. 9.51 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące parkowania białego
mercedesa bezpośrednio przed przejściem
dla pieszych. Sytuacja była bardzo poważna,
gdyż samochód ten znacznie ograniczał wi-
doczność dla pieszych i kierowców zbliżają-
cych się do przejścia. Interwencja zakończy-
ła się ukaraniem kierowcy mercedesa man-
datem karnym w kwocie 300 zł.
W minionym tygodniu zrealizowano 114 in-

terwencji.
***

Święta coraz bliżej. W wielu punktach miasta
pojawiły się stoiska oferujące ozdoby świąteczne
i choinki. Nie wszyscy jednak zamierzają zaopa-
trzyć się w świąteczne drzewko w sposób legalny.

W dniu 11 grudnia o godzinie 22.40 patrol
straży miejskiej zauważył młodego mężczyznę,
który z ogrodzonego i zamkniętego stoiska w

Rynku ukradł choinkę i usiłował uciec z drze-
wkiem w kierunku ulicy Długiej. Po krótkim
pościgu strażnicy zatrzymali świątecznego zło-
dzieja. Kradzież choinki nie była jedynym grze-
chem jakiego dopuścił się uciekinier. Do zarzu-
tów strażnicy dołożyli jeszcze spożywanie alko-
holu w miejscu zabronionym oraz zaśmiecanie
terenu. Ostatecznie choinka wróciła na swoje
miejsce, stłuczona butelka została uprzątnięta, a
młodzieniec otrzymał druk mandatu karnego
wraz ze świątecznymi życzeniami.

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

GMINA ŚWIDNICA
 WYNIKI KONKURSU 

NA "POMYSŁOWY STRÓJ
ŚMIECIOWY" 

Kolejna edycja konkursu na Pomysłowy
Strój Śmieciowy za nami. Jak zwykle pomysło-
wość mieszkańców gminy Świdnica nie znała
granic.

Do Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
organizatora konkursu, wpłynęło aż 30 zgłoszeń.
Każdy strój był wyjątkowy i niepowtarzalny, co
bardzo utrudniło wybór tych najlepszych.

Decyzją komisji, w składzie Bartłomiej Stró-
zik - Zastępca Wójta Gminy Świdnica, Zygmunt
Balant - Kierownik Działu Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz Jadwiga Gawron - przedstawi-
ciel Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekre-
acji w Świdnicy, poznaliśmy zwycięzców tego-
rocznej edycji. Pierwsze miejsce w kategorii
dzieci do lat 6 zajął Piotr Filipowicz. Najlepszy
w kategorii dzieci od 7 do 10 lat okazał się
Bartłomiej Kutyba. Natomiast kategoria powy-
żej 10 lat należała do Oliwii Koszyk. Zwycięzcy
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dla
wszystkich uczestników organizatorzy przygo-
towali upominki.

Serdecznie gratulujemy i czekamy na równie
Pomysłowe Stroje Śmieciowa w przyszły roku!

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 
W WITOSZOWIE DOLNYM 

Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym
miejscu na całym świecie. 8 grudnia z workiem

ciąg dalszy ze str. 5

http://www.domsenioracm.pl
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pełnym prezentów odwiedził również dzieci w
Witoszowie Dolnym.

Zanim jednak pojawił się ten upragniony
gość, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w Świdnicy przygotował dla dzieciaków
mnóstwo atrakcji. Mali goście mogli uczestni-
czyć w kreatywnych warsztatach świątecznych,
tworząc własnoręcznie bombki, pierniki i inne
ozdoby świąteczne, wziąć udział w grach i zaba-
wach przygotowanych przez Śnieżynki lub
sprawdzić się w konkurencjach strażackich. Nie
zabrakło również pokazów tanecznych Dziecię-
cej Formacji Pląs z Witoszowa Dolnego oraz
Mażoretek Szyk z Pszenna.

Gościem specjalnym była Julia Cymbaluk -
zwyciężczyni II edycji Master Chef Junior, która
zaprezentowała swoje kulinarne umiejętności.

Dziękujemy wszystkim, małym i dużym, za
tak liczne przybycie, niezapomnianą zabawę
oraz prawdziwie świąteczną atmosferę. Do zoba-
czenia za rok, ho, ho, ho!

7 EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI
W WITOSZOWIE DOLNYM 

Ostatni rok jedynej klasy ósmej w Szkole
Podstawowej w Witoszowie Dolnym jest wyjąt-
kowy nie tylko ze względu na końcowy egzamin
i intensywne przygotowania do niego. Po raz
ostatni uczniowie wzięli udział jako jeden zespół
w akcji "Szlachetna Paczka, pomagając wybra-
nej rodzinie w potrzebie. Tym razem była to
samotna mama wychowująca dwójkę dzieci z
Żarowa.

Pośród trzech kluczowych potrzeb rodziny
znalazły się żywność, środki czystości i fotel
jednoosobowy. Dzięki zaangażowaniu całej kla-
sy wszystkie potrzeby rodziny zostały zaspoko-

jone! Zgromadzone produkty zostały zapakowa-
ne w 17 kartonów. Każdy członek rodziny został
też obdarowany wymarzonym upominkiem ta-
kim jak zegarek, klocki, torebka. Akcję jak co
roku zainicjowała grupa aktywnych rodziców
uczniów z klasy. Kilkoro z nich mogło wziąć
udział w pakowaniu paczki, które miało miejsce
dokładnie w dniu Świętego Mikołaja! To były
zdecydowanie najlepsze Mikołajki w tej klasie!
Dzień obdarowywania innych, radosnego prze-
żywania pakowania upominków dla rodziny,
która jest w zdecydowanie trudniejszej sytuacji
finansowym niż jakikolwiek uczeń klasy. Od
siedmiu lat uczniowie z tej klasy wraz ze swoimi
rodzicami jako oczywistość traktują potrzebę
dzielenia się z rodzinami w potrzebie, a idea
"Szlachetnej Paczki" umożliwia w mądry sposób
skierować taką pomoc tam, gdzie jest ona rzeczy-
wiście potrzebna - mówi Dorota Nowakowska,
nauczyciel ze SP w Witoszowie Dolnym.

Jak podkreśla dyrektor placówki, Krystyna
Kwaśnik rodzice w tym dniu przygotowali nie-
spodziankę dla całej klasy - piękny tort podsumo-
wujący siedem wspólnych akcji w ramach "Szla-
chetnej Paczki". Świadomość, że to ostatnia
wspólna paczka, wywołała w wielu uczniach
uczucie żalu i rozrzewnienia. Wychowawczyni,
która od czwartej klasy wraz z całą społecznością
angażuje się w akcję, życzyła swoim ósmoklasi-
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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 autorów czekają m.in.
nagrody finansowe z puli 1000 zł a arty-
stów zaprezentowanych w najciekawszych
tekstach zaprosimy do nas! W poprzednich
edycjach nadesłaliście 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 specjal-
nymi gośćmi (15 grudnia / wstęp 5 zł)
ARTYŚCI, którzy wystąpili w ramach Recen-
zji Muzycznych (chronologicznie): 71Tonman
/ Meek, Oh Why? / Arka Noego / Pablopavo i
Ludziki / Sarius / Dr Misio / Luxtorpeda (x2) /
Coma / Hunter / KęKę / Kortez / KAT / Janusz
Radek / Dawid Kwiatkowski.

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)

ciąg dalszy na str. 12
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W trakcie służby na terenie miasta Żarów, fun-
kcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Świdnicy zatrzy-
mali do kontroli drogowej kierowcę samochodu
marki VW Transporter. W trakcie wykonywa-
nych czynności okazało się, że 71-latek nie po-
siada przy sobie uprawnień do kierowania.
Sprawdzenie w policyjnej bazie wykazało, że
kierowca decyzją Starosty świdnickiego ma cof-
nięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Ta-
kie zachowanie to przestępstwo, za które 71-lat-
kowi może grozić kara pozbawienia wolności
nawet do lat 2. 
W dniu 17 grudnia br. funkcjonariusze Wydziału
do Walki z Przestępczością Gospodarczą świd-
nickiej komendy realizując ustalenia własne "od-
wiedzili" 67-letniego mieszkańca powiatu świd-
nickiego, gdzie ujawnili nielegalnie przyłącza do
instalacji elektrycznej z pominięciem urządzeń
pomiarowych. Tym "sprytnym" sposobem 67-la-
tek doprowadził  prąd do swojego mieszkania.
Kradzież prądu, zgodnie z przepisami Kodeksu
Karnego jest przestępstwem zagrożonym karą
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Ponadto sprawca będzie musiał uregulować tak-
że naliczoną przez dostawcę opłatę za nielegalny
pobór, której wysokość wynosi od kilku do kil-
kunastu tysięcy złotych. Nielegalne przyłącza to
również zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób
mieszkających w da-
nym budynku. W wielu
przypadkach kradzież
prądu wiąże się z uszko-
dzeniem instalacji ele-
ktrycznej. To z kolei jest
częstą przyczyną poża-
rów bądź porażenia prą-
dem nie tylko osób nie-
legalnie pobierających
energię elektryczną,
lecz również osób mie-
szkających w sąsie-
dztwie.
Funkcjonariusze Ogni-
wa Patrolowo-Interwe-
ncyjnego świdnickiej
komendy pełniąc służbę
na terenie miasta Świd-
nicy  zatrzymali do kon-
troli drogowej kierują-
cego pojazdem BMW.
Podczas kontroli drogo-
wej 18-latek  nie posia-
dał przy sobie blankietu
prawa jazdy uprawnia-
jącego do kierowania
pojazdami. Policjanci
sprawdzili jego dane w
systemach policyjnych.
Wtedy okazało się, że
nie posiada on prawa
jazdy ponieważ posiada
sądowy zakaz prowa-
dzenia pojazdów me-

chanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w
Wałbrzychu, a na jazdę zdecydował się, mimo
sądowego zakazu. Teraz 18-latek odpowie za
popełnione przestępstwo. 
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
Świdnickiej komendy pełniąc służbę na terenie
gminy Świdnica, zauważyli pojazd marki Peuge-
ot 307 jadący w terenie zabudowanym z dużą
prędkością. Miernik wskazał, że kierowca pomi-
mo obowiązującego na tym odcinku ogranicze-
nia prędkości do 50 km/h, pędzi aż 115 km/h.
Mundurowi zatrzymali kierującą do kontroli dro-
gowej. Okazała się nią 24-letnia mieszkanka po-
wiatu dzierżoniowskiego. W związku z popeł-
nionym przez 24-latkę wykroczeniem funkcjo-
nariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy na trzy
miesiące. Ponadto ukarali ją mandatem, a na jej
konto trafiło aż 10 punktów karnych.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, peł-
niąc służbę na terenie miasta Świdnicy, zauwa-
żyli kierującego samochodem osobowym marki
VW Transporter. Styl jazdy mógł wskazywać, że
kierowca jest pod wpływem alkoholu. Policjanci
postanowili zweryfikować swoje podejrzenia,
które jako się okazało były słuszne. Od 51-letnie-
go mieszkańca powiatu świdnickiego policjanci
wyczuli zapach alkoholu. Badanie alkomatem
wykazało, blisko 2,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Mężczyzna teraz odpowie przed sądem za
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Policjanci patrolujący rejon miasta Świdnicy tuż
przed północą zauważyli samochód osobowy
marki  Alfa Romeo. Pojazdem tym  poruszał się

Największe operetkowe, musicalowe, tane-
czne i instrumentalne hity w mistrzowskim
wykonaniu.
Piękne głosy, wspaniałe tańce, stylowe kostiu-
my, humor, wdzięk, wyjątkowa muzykalność
i niespotykany temperament sceniczny a także
znakomity kontakt z publicznością.
To wszystko zapewnią Państwu Artyści Wroc-
ławskich Scen Muzycznych w ponad 100-mi-
nutowym koncercie w Sylwestrowy Wieczór.
Zapraszamy do wspólnego powitania Nowego
Roku w najlepszym stylu z gwarancją artysty-
cznych wrażeń najwyższej klasy.
Wykonawcy:
Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran)
Andrzej Jankiewicz (tenor)
Mirosław Owczarek (baryton)
Anna Jankiewicz "Alshira" (taniec orientalny)
Duet Instrumentalny w składzie:
Tomasz Stocki (skrzypce, aranżacja utworów)
Wiktor Szymajda (fortepian)
Realizacja:
Prowadzenie koncertu: Andrzej Jankiewicz
Scenariusz i reżyseria: Dorota Ujda-Jankie-
wicz
Choreografia: Andrzej Jankiewicz, Anna
Jankiewicz

ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ
05.01.2020, godz. 17:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor
Bilety: 60 zł

Ze Straussem przez Wiedeń to spotkanie z
muzyką pełne niezapomnianych wrażeń! To
także spotkanie z mistrzami opery i operetki
- z Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz kró-
lem walca - Straussem. W ten wieczór usły-
szą Państwo najbardziej znane i lubiane arie
i duety, takie jak "Wielka sława to żart",
"Usta milczą, dusza śpiewa", "Twoim jest
serce me", "W rytm walczyka" w wykonaniu
utalentowanych młodych artystów - laure-
atów prestiżowych konkursów, koncertują-
cych na co dzień zarówno w Polsce, jak i za
granicą. W taneczny nastrój wprawią Pań-
stwa walce, polki i czardasze zagrane przez
kameralny zespół instrumentalny. Nie za-
braknie również wirtuozowskich popisów,
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mężczyzna, którego sposób jazdy mógł wskazy-
wać, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Po
zatrzymaniu pojazdu, okazało się że kierujący
29-letni  mieszkaniec powiatu świdnickiego jest
trzeźwy. Mężczyznę poddano badaniu na urzą-
dzeniu do wstępnego badania na zawartość na-
rkotyków w organizmie.  Uzyskano wynik pozy-
tywny uzasadniający podejrzenie kierowania po
zażyciu substancji psychotropowych.  Od męż-
czyzny pobrano krew do badań. Dowodem w
sprawie będą wyniki badań laboratoryjnych .
Ponadto w czasie kontroli przy mężczyźnie
ujawniono woreczek z zawartością suszu roślin-
nego, który poddano badaniom na testerze narko-
tykowym. Badanie potwierdziło, że zabezpie-
czona substancja to marihuana oraz woreczek z
białym proszkiem, który również został poddany
badaniom. Test potwierdził, że zabezpieczona
substancja to metamfetamina. 29-latek posiadał
przy sobie kilka porcji tych narkotyków. Męż-
czyzna za swoje czyny odpowie teraz przed Są-
dem.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, peł-
niąc służbę na terenie miasta i gminy Świebodzi-
ce, zauważyli kierującego samochodem osobo-
wym marki Ford Fiesta. Styl jazdy mógł wska-
zywać, że kierowca jest pod wpływem alkoholu.
Policjanci postanowili zweryfikować swoje po-
dejrzenia, które jako się okazało były słuszne. Od
64-latka policjanci wyczuli zapach alkoholu. Ba-
danie alkomatem wykazało, że miał on ponad 2,6
promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna te-
raz odpowie przed sądem za kierowanie pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości.
Policjanci patrolujący rejon miasta Świdnica
około godz 5.00 rani zauważyli samochód oso-
bowy marki Ford Ka. Pojazdem tym poruszał się
mężczyzna. Sposób jazdy kierowcy mógł wska-
zywać, że znajduje się pod wpływem alkoholu.

Policjanci postanowili zweryfikować swoje po-
dejrzenia, nakazali kierującemu zatrzymanie sa-
mochodu, używając do tego sygnałów świetl-
nych i dźwiękowych.  Ale ani sygnały świetlne
ani dźwiękowe mające na celu zatrzymanie po-
jazdu do kontroli nie nakłoniły kierowcy do zdję-
cia nogi z gazu  widząc radiowóz rozpoczął on
ucieczkę. Funkcjonariusze podjęli pościg za kie-
rującym Fordem Ka oznakowanym radiowozem
z włączonymi sygnałami pojazdu uprzywile-
jowanego.  Pirat drogowy, którym okazał się 39
-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego szybko
został zatrzymany. Policjanci wyczuli od niego
wyraźną woń alkoholu. Badanie przeprowadzo-
ne przez funkcjonariuszy wykazało ponad 1,2
promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu
w policyjnych systemach okazało się, że nieza-
trzymanie się do kontroli drogowej i jazda w
stanie nietrzeźwości to nie jedyne co 39-latek ma
na sumieniu, bowiem posiada aktywny zakaz
kierowania pojazdami mechanicznymi. Teraz
mężczyzna za swoje czyny odpowie przed Są-
dem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolno-
ści, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania po-
jazdami do 15 lat. 

 ***
Dowód rejestracyjny
 można łatwo stracić?

Podstawowym kryterium decydującym o za-
trzymaniu przez policjanta dowodu rejestracyj-
nego jest stan techniczny pojazdu. Funkcjona-
riusz zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie

czasowe) w razie stwier-
dzenia lub uzasadnione-
go przypuszczenia, że
pojazd:

* zagraża bezpie-
czeństwu, w szczegól-
ności po wypadku dro-
gowym, w którym zo-
stały uszkodzone zasad-
nicze elementy nośne
konstrukcji nadwozia,
podwozia lub ramy,
* zagraża porządkowi
ruchu,
* narusza wymagania
ochrony środowiska.
Dokument dopuszczają-
cy pojazd do ruchu bę-
dzie zatrzymany rów-
nież w przypadku:
* gdy pojazd nie został
poddany badaniu tech-
nicznemu w wyznaczo-
nym terminie lub termin
badania nie został wy-
znaczony prawidłowo;
* kiedy badanie techni-
czne zostało dokonane
przez jednostkę do tego
nieupoważnioną;
uzasadnionego przypu-
szczenia, że dane doty-
czące dowodu rejestra-
cyjnego (pozwolenia
czasowego), zawarte w
centralnej ewidencji po-
jazdów, nie odpowiada-
ją stanowi faktycznemu.
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jak choćby skrzypcowy "Czardasz" Montie-
go czy "Taniec węgierski" Brahmsa brawu-
rowo zagrany na wiolonczeli.
Najpiękniejsze melodie do dziś roznoszące
się echem po ulicach Wiednia, w noworocz-
nej atmosferze podane z dużą dozą elegancji
i dobrego smaku, ale i z poczuciem humoru
- tego koncertu nie można przegapić. 

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

Waldemar Malicki - jeden z najbardziej
wszechstronnych pianistów polskich- soli-
sta, kameralista, improwizator. Ukończył z
wyróżnieniem w roku 1982 Akademię Mu-
zyczną w Gdańsku, a następnie doskonalił
swe umiejętności w Wiedniu. Koncertuje w
Europie, Ameryce Północnej i Południowej,
Rosji i Japonii, uprawia kameralistykę z naj-
lepszymi polskimi skrzypkami i śpiewaka-
mi. Nagrał ponad 40 płyt, z których trzy z
utworami Wieniawskiego, Paderewskiego i
Bacha otrzymały w latach 1997, 2000,i 2003

9

http://www.bojero.com.pl


www.expressem.eu

Zmiany w prawie budowlanym, które
przygotowało Ministerstwo Rozwoju, ułatwią
i przyspieszą przygotowanie nowych inwesty-
cji. Znikną absurdy, takie jak konieczność
uzyskania pozwolenia na budowę w przypad-
ku instalacji bankomatów, paczkomatów czy
innych tego typu urządzeń. Pakiet zmian w
prawie budowlanym został właśnie przyjęty
przez rząd.

- Chcemy, aby nowe Prawo budowlane było
proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe.
Jego nadrzędnym celem jest ułatwienie i podnie-
sienie jakości życia naszych rodaków - podkreśla
minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Będzie bezpieczniej - stare samowole do
uproszczonej legalizacji

Ważna zmiana poprawiająca bezpieczeń-
stwo budynków dotyczy starych - co najmniej
20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej bę-
dzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w
system kontroli okresowych zapewniających ich
bezpieczne użytkowanie. Warunkiem dokonania
legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłat-
nej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy
technicznej , potwierdzającej możliwość bezpie-
cznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwe-
ntaryzacji powykonawczej.

Deregulacja i pakiet wolnościowy
Na etapie składania wniosku o pozwolenia

na budowę lub zgłoszenie budujący będą składać
mniej dokumentów. - Zamiast taczki z projekta-
mi, inwestorowi wystarczy kilka teczek. Do
wniosku będzie dołączał tylko część obecnego
projektu budowlanego. Zmniejszy się również
liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołą-
czanego do wniosku z 4 do 3 - wyjaśnia wicemi-
nister rozwoju Robert Nowicki.

Po zmianach projekt budowlany będzie skła-
dał się z projektu zagospodarowania działki lub
terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, in-
formacja o obszarze oddziaływania obiektu),
projektu architektoniczno-budowlanego (układ
przestrzenny, projektowane rozwiązania techni-
czne i materiałowe) i projektu technicznego (opis
konstrukcji, instalacji, charakterystyka energety-
czna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w
urzędzie dopiero razem z wnioskiem o udzielenie
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Tylko do końca grudnia 2019 r. absolwenci
kierunków biologicznych mogą się zgłosić na
specjalne szkolenie. Praktyczny trening adreso-
wany jest do magistrantów i magistrów biologii
oraz kierunków pokrewnych, który pozwoli im
na znalezienie lepszej pracy, a także wpłynie na
przyspieszenie kariery - zachęcają organizatorzy.
Taki kurs na rynku kosztuje ok. 5 tys. zł, ale jego
uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia, dojaz-
dów, wyżywienia, a nawet noclegów - bezpłat-
nie.

Jest to możliwe dzięki projektowi "Zarzą-
dzanie karierą w naukach o życiu - innowacyj-
ny program rozwoju i podnoszenia kompeten-
cji miękkich dla absolwentów i absolwentek z
obszaru nauk przyrodniczych szkół wy-
ższych", realizowanego przez Wydział Nauk
Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
przy współpracy z Dolnośląskim Wojewódz-
kim Urzędem Pracy. Uniwersytet Wrocławski
pozyskał finansowanie na ten cel z Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju. Z projektu mo-
gą skorzystać mieszkańcy Dolnego Śląska -
absolwenci kierunków biologicznych, związa-
nych z przyrodą itp. 

- Mówiąc wprost cały program został ułożo-
ny pod wymagania pracodawców, pod kątem

oczekiwań firm. Wszystkich zainteresowa-
nych absolwentów wyposażamy w wiedzę i
kompetencje przydatne na rynku pracy. Po-
zwalają one na rozwinięcie kompetencji mięk-
kich, m . in. pracy w interdyscyplinarnym ze-
spole, umiejętność prowadzenia negocjacji,
zlecania zadań, radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych, zarządzania sobą w czasie.
Planujemy również zrealizowanie wstępnej re-
krutacji i spotkanie z pracodawcami. To kom-
pleksowa pomoc i wsparcie w poruszaniu się
na rynku pracy. Tego nie uczymy na studiach,
a kompetencje te są niezwykle potrzebne -
mówi dr Bożena Futoma-Kołoch, zastępca dy-
rektora ds. dydaktycznych w Instytucie Gene-
tyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocła-
wskiego.

Jak podkreślają rekruterzy, nie tylko wiedza
jest ważna dla przyszłego pracodawcy. 

- Coraz częściej o wyborze konkretnego kan-
dydata nie decyduje samo wykształcenie i do-
świadczenie, a właśnie kompetencje miękkie.
Dlatego uczestnicy projektu mogą liczyć na wy-
posażenie w dodatkowe umiejętności - negocja-
cji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze
stresem, autoprezentacji, czy też jeszcze lepszej
organizacji pracy. Więc to szansa na bezpłatne

skorzystanie z ciekawego przedsięwzięcia - do-
daje Bartosz Kotecki, pełniący obowiązki dyre-
ktora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy.

I edycja szkolenia rusza w styczniu i potrwa
do marca 2020 r. Finalnie uczestnicy szkolenia
nie tylko zyskają bezpłatnie wiedzę, ale także
otrzymują certyfikat renomowanej uczelni - Uni-
wersytetu Wrocławskiego, który jest honorowa-
ny przez pracodawców. 

***
 "Zarządzanie karierą w naukach o życiu" to

innowacyjny program rozwoju i podnoszenia
kompetencji miękkich dla absolwentów i absol-
wentek z obszaru nauk przyrodniczych.

Program złożony jest z nowatorskich, inter-
dyscyplinarnie powiązanych ze sobą zajęć szko-
leniowych z zakresu doradztwa personalnego i
zawodowego, zarządzania własną ścieżką karie-
ry zawodowej, pozwalających rozwijać i pod-
nieść kompetencje personalne, w tym samoorga-
nizacyjne, komunikacyjne i społeczne uczestni-
czek i uczestników z wykorzystaniem nowoczes-
nych technik i narzędzi uczenia się, w tym tech-

pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem za-
kończenia robót.

Likwidujemy absurdy: biletomaty, wpłato-
maty, automaty sprzedające, paczkomaty, auto-
maty przechowujące przesyłki lub automaty słu-
żących do wykonywania innego rodzaju usług o
wysokości do 3 m włącznie będą wprost w usta-
wie zwolnione z obowiązku pozwolenia na bu-
dowę oraz zgłoszenia. Na dynamicznie rozwija-

jącym się rynku różnego rodzaju automatów nie
potrzebna jest decyzja o pozwoleniu na budowę
i dziennik budowy dla każdego takiego automa-
tu. Zatem zostanie to po prostu uregulowane
wprost w ustawie.

W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnie-
nia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na bu-
dowę, między innymi dla stacji regazyfikacji
LNG o pojemności zbiornika magazynowania
gazu do 10 m3 , niecek dezynfekcyjnych w tym
niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszy-
stkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5
m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy
przydomowych tarasów naziemnych. Z obo-
wiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządze-
nia melioracji wodnej, a także budowa stawów i
zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekra-
czającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczają-
cej 3 m położonych w całości na gruntach rol-
nych.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie grani-
cznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia
nieważności decyzji pozwolenia na budowę i

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej
pory było tak, że nieważność decyzji o pozwole-
niu na budowę można było stwierdzić wiele lat
po tym jak budynek już powstał i był użytkowa-
ny. Prowadziło to do niepewności prawnej. No-
we rozwiązania sprawią, że po 5 latach od dorę-
czenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można
już jej wzruszyć.

Bezpieczeństwo pożarowe po kontrolach w

escape roomach i na przyszłość
Kwestie bezpieczeństwa użytkowania

wzmocnione będą również w zakresie zmiany
sposobu użytkowania budynku wpływającej na
bezpieczeństwo pożarowe, na przykład przy
zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy
w bloku na escape room. W takiej sytuacji konie-
czne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpo-
żarowej.

Co jeszcze zmieni ustawa
Zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie

nowych inwestycji. Będą sprzyjać przyłączaniu
nowych inwestycji do sieci elektroenergetycz-
nych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne
terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warun-
ków przyłączenia do sieci, których przekrocze-
nie spowoduje naliczenie kar. Ustawa wprowa-
dzi także zakaz pobierania przez przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjne opłat za wy-
danie warunków technicznych przyłączenia do
sieci.

MR

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

Szkolenie warte 5 tys. zł za darmo - ostatnia szansa na zgłoszenia absolwentów kierunków biologicznych
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nologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
kształcenia na odległość.

Do kogo skierowany jest projekt? 
Zapraszamy absolwentów studiów I lub II

stopnia z obszaru nauk przyrodniczych, nauk o
życiu, nawet niemających doświadczenia w
pracy laboratoryjnej. Ograniczenie wiekowe:
35 lat. 

Nadrzędnym celem projektu jest wykształce-
nie w uczestnikach kompetencji miękkich pożą-
danych na obecnym rynku pracy.

Zespół projektowy stanowi:
Kadra dydaktyczna Uniwersytetu Wrocła-

wskiego oraz eksperci zewnętrzni specjalizujący
się w doradztwie zawodowym i szkoleniach per-
sonalnych. Instytucją wspierającą w projekcie
jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Zajęcia będą się odbywały w Instytucie Ge-
netyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocła-
wskiego przy ul. Przybyszewskiego 63-77 we
Wrocławiu i prowadzone będą w 3 grupach 10-
osobowych, w blokach modułowych:

* Projektowanie i planowanie zadań opera-
cyjnych (10 h) m.in. praca z użyciem norm
mikrobiologicznych, do wyboru przez uczest-
ników: jakość wody, mleko, chemiczne środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, tworzywa
sztuczne, mikrobiologia żywności i pasz, jo-
gurt;

* Raportowanie i archiwizacja wykonanych
zadań operacyjnych (3 h), m.in. przygotowywa-
nie raportów z przeprowadzonych analiz, ocena
wizualna próbek, zastosowanie obliczeń mate-
matycznych, właściwa interpretacja wyników;

* Organizacja eventu (11 h), realizowane
zagadnienia m.in. tworzenie komitetu naukowe-
go konferencji, wybór prelegentów, opracowanie
logo konferencji, tworzenie ofert sponsorskich,
planowanie budżetu konferencji;

* Autoprezentacja - rozmowy kwalifikacyjne
(6 h), zajęcia poprowadzone przez trenera-psy-
chologa spoza UWr;

* Techniki radzenia sobie ze stresem (4 h),
zajęcia poprowadzone przez trenera-psychologa
spoza UWr;

* Kreatywność i przedsiębiorczość "miting"
z prezentacją projektów grupowych (6 h), mini-
konferencja z udziałem zaproszonych gości -
przedsiębiorców i pracowników Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jest to doskonała
okazja do spotkania przyszłego pracodawcy! 

Przewiduje się także aktywność kulturalno-
rozwojową realizowaną poza UWr, gra miejska
z użyciem urządzeń mobilnych na terenie Wroc-
ławia, zaprojektowana specjalnie na potrzeby
projektu!

Ważne:
Szkolenia są darmowe, przewidziane jest

wyżywienie dla uczestników: lunch i przerwy
kawowe w każdym z pięciu dni zajęć. Refundu-
jemy także dojazd na zajęcia oraz noclegi.

Okresy realizacji: 
I edycja: styczeń-marzec 2020 r., 5 spotkań

w soboty, w godzinach 9.00-18.00
II edycja: kwiecień-czerwiec 2020 r.
III edycja: styczeń-marzec 2021 r.
IV edycja: kwiecień-czerwiec 2021 r.
Uwagi: W danej edycji można uczestniczyć

tylko raz. Przed przystąpieniem do szkoleń Ucze-
stnik/Uczestniczka zobowiązuje się do uczest-
nictwa w minimum 60% zajęć.

Rekrutacja do pierwszej edycji szkoleń koń-
czy się 31 grudnia 2019 r.

Więcej informacji: http://www.mikrobiolo-
gia.uni.wroc.pl/pl/news/aktualnosci/37 lub 

http://uni.wroc.pl/wez-udzial-w-szkoleniu-
dla-absolwentow-kierunkow-przyrodniczych/

dwup

nagrody polskiego przemysłu fonograficz-
nego "Fryderyk".
 Artysta prowadzi kursy i seminaria muzy-
czne w Skandynawii, obu Amerykach i Ja-
ponii.
 Waldemar Malicki był prezesem-założycie-
lem Towarzystwa im.I.J.Paderewskiego. Od
roku 2000 jest dyrektorem artystycznym Fe-
stiwalu Wirtuozerii i Żartu Muzycznego
"Fun and Classic" w Nowym Sączu.
 est współautorem i wykonawcą projektu
"Filharmonia Dowcipu" w reżyserii Jacka
Kęcika realizowanych dla TVP. Laureat Te-
lekamery 2009 , Wiktora 2011 oraz nagrody
TVP "Artysta bez granic" 2016.

KRYSTYNA GIŻOWSKA - [koncert z
okazji Dnia Babci i Dziadka]
21 styczeń 2020, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 40 zł

Zapraszamy Państwa serdecznie na wyjąt-
kowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka w wykonaniu Krystyny Giżowskiej. W
recitalu piosenkarka zaśpiewa swoje naj-
większe przeboje, które znamy i lubimy.
Pani Krystynie towarzyszył będzie Adam
Pawlikowski - kierownictwo muzyczne i
fortepian.
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stom, by stali się inicjatorami podobnych akcji w
swoich nowych szkołach.

PUNKT PARTNERSKI TAURON 
W ŚWIDNICY ZAPRASZA 

Do niedawna mieszkańcy gminy Świdnica,
aby osobiście załatwić sprawy związane z usłu-
gami Grupy TAURON, byli zmuszeni jeździć do
Punktów Obsługi Klienta w sąsiednich miastach.
Tak było jeszcze kiedyś. Teraz w Punkcie Part-
nerskim, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 28 w
Świdnicy, obecni oraz przyszli klienci mogą do-
konać formalności na miejscu.

Punkt Partnerski TAURON oferuje:
- podpisanie umowy na dostarczanie prądu,
- podpisanie umowy na sprzedaż prądu,
- podpisanie umowy kompleksowej prąd i

gaz,
- dokonanie zmian w zakresie istniejącej

umowy: zmiana danych kontaktowych, częstot-

liwości odczytu i rozliczenia, zmiana grupy tary-
fowej,

- przepisanie istniejącej umowy po osobie
zmarłej,

- przepisanie umowy w przypadku procesu
wynajęcia mieszkania, domu lub lokalu,

- przekazanie punktu poboru energii wraz z
przepisaniem umowy na nowego właściciela w
przypadku sprzedaży mieszkania, domu, lokalu
lub garażu.

Więcej informacji pod nr tel. 534 830 247.

PŁYWACKI MEETING 
W WITOSZOWIE 

W piątek, 13-go grudnia kryta pływalnia
Gminnego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego
w Witoszowie Dolnym gościła najlepszych pły-
waków z gminnych szkół podstawowych. Tym
razem młodzi adepci tej pięknej dyscypliny spor-
tu rywalizowali w stylu grzbietowym. Przed nimi
kolejne spotkania, najpierw konfrontacja techni-
ką kraulową - jeszcze w tym semestrze, a nastę-
pnie stylem klasycznym i motylkowym - w dru-
gim semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Dziewczęta 2012 - 2011 (25 m)
1. Natalia Polaczek - SP Witoszów Dolny
2. Katarzyna Plichta - SP Witoszów Dolny
3. Lena Klęsk - SP Witoszów Dolny
Chłopcy 2012 - 2011 (25 m)

www.expressem.euwww.expressem.eu

Własna droga Krystyny Giżowskiej jako so-
listki zaczęła się na festiwalu piosenki w
Soczi w 1976 r. zdobyciem II nagrody. Rok
1977 przyniósł jej II nagrodę na Coupe dE-
urope w Villach w Austrii. 1978 r. I nagroda
za interpretacje piosenki do muzyki Chopina
na festiwalu przebojów w Rostocku. Rok
1979 III nagroda i nagroda publiczności pio-
senki w Dreźnie. Rok 1981 Grand Prix na
festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Karl-
scham w Szwecji. Rok 1984 Grand Prix na
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki So-
pot84.
Te sukcesy jak również intensywna działal-
ność koncertowa w kraju i zagranicą (w
NRD, RFN, Francja, Czechosłowacja, USA,
Kanada, Japonia, itd.) potwierdziły trafność
wyboru "własnej drogi".
K. Giżowska zaczęła nagrywać płyty, pro-
gramy i piosenki we wszystkich stacjach
radiowych i telewizyjnych.
Wydane płyty: "Jestem jak inne", "Nie było
ciebie tyle lat", "Przeżyłam z tobą tyle lat",
"Duety - Ci wspaniali i Ja", "Złote przeboje",
"Antologia cz. I i II", "Kolędy i Pastorałki",
płyta dla dzieci "Kosmiczna deskorolka".
Największe Przeboje: "Złote obrączki",
"Nie było ciebie tyle lat", "Przeżyłam z tobą
tyle lat", "W drodze do Fontainebleau",
"Blue box", "Koncert na światło i cień", "Sa-
motność czeka na peronie".
Zanim poszła własną drogą estradową jako
amatorka śpiewała w zespole Transporto-
wiec w Koszalinie, brała udział w konkur-
sach piosenki Polskiej, Żołnierskiej, Gieł-
dach Piosenki zajmując I miejsca.
Współpracowała z Big Bandem prowadzo-
nym przez Ryszarda Poznakowskiego i Ry-
szarda Balickiego, związała się też przez
jakiś czas z zespołem "Flotyllą" pracując tam
pod kierunkiem znakomitych fachowców
m.in. Danutą Baduszkową i Jackiem Kor-
czakowskim ucząc się wszystkiego co wiąże
się ze sceną: dykcji, solfeżu, emisji głosu i
ruchu scenicznego, które to umiejętności
mogła wykorzystać na profesjonalnej sce-
nie.

KRÓLOWA ŚNIEGU - [Teatr Piasku TE-
TIANY GALITSYNY]
24 styczeń 2020, godz.16:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 65 zł - 85 zł

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 oraz dziecięcą radość, oglądając tę
zachwycającą zimową opowieść.
Pozwól, by Królowa Śniegu zabrała Cię do
swojego lodowego zamku.
Przyjdź i zobacz na żywo artystyczną inter-
pretację tej przepięknej baśni.
Spektakl polecany jest dla dorosłych oraz
dzieci od 5. roku życia.
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1. Jacek Mazur - SP Pszenno
2. Wojciech Starybrad - Witoszów Dolny
3. Sebastian Chrzan - SP Witoszów Dolny
Dziewczęta 2010 - 2009 (50 m)
1. Maja Wojtowicz - SP Witoszów Dolny
2. Maja Walendowska - SP Witoszów Dolny
3. Oliwia Matysiak - Jędrzejczak - SP Luto-
mia Dolna
Chłopcy 2010 - 2009 (50 m)
1. Ignacy Rośkowicz - SP Witoszów Dolny
2. Hubert Kurek - Lepak - SP Bystrzyca
Górna
3. Kamil Nizio - SP Witoszów Dolny
Dziewczęta 2008 - 2007 (50 m)
1. Jagoda Babiarz - SP Witoszów Dolny
2. Weronika Czubacka - SP Witoszów Dolny
3. Maja Derewiecka - SP Mokrzeszów
Chłopcy 2008 - 2007 (50 m)
1. Nikodem Nowakowski - SP Witoszów
Dolny
2. Jan Wicher - SP Witoszów Dolny
3. Kamil Rączkowski - SP Witoszów Dolny
Dziewczęta 2006 - 2005 (100 m)
1. Martyna Markiewicz - SP Witoszów Dol-
ny
2. Aleksandra Sandecka - SP Witoszów Do-
lny
3. Joanna Mojsej - SP Witoszów Dolny
Chłopcy 2006 - 2005
1. Jakub Kierul - SP Witoszów Dolny
2. Jakub Janik - SP Witoszów Dolny
3. Adrian Nizio - SP Witoszów Dolny

SUKCESY LEKKOATLETYCZNE 
W WITOSZOWIE DOLNYM

Czwartkowe mityngi na świdnickim stadio-
nie im. Janusza Kusocińskiego cieszyły się dużą
popularnością. Ponad 200 uczestników z całego
powiatu, od 12 września do 5 grudnia rywalizo-
wało o końcowy prymat we wszystkich dziecię-
cych i młodzieżowych kategoriach wiekowych.
O końcowych zwycięstwach decydowały nie tyl-
ko wysokie lokaty w poszczególnych biegach,
ale przede wszystkim systematyczność, czyli
skuteczne starty na przestrzeni całej jesiennej
edycji.

Wśród tych najbardziej systematycznych i
skutecznych znaleźli się też uczniowie szkół
gminnych:

1000 m dziewcząt 2005-2006
Martyna Markiewicz -Szkoła Podstawowa w

Witoszowie Dolnym 
Oliwia Gryga - Szkoła Podstawowa w Wito-

szowie Dolnym
1000 m chłopców 2005 - 2006
Mateusz Samek - Szkoła Podstawowa w Wi-

toszowie Dolnym
Mikołaj Szpytma - Szkoła Podstawowa w

Witoszowie Dolnym
Dorian Augustyniak - Szkoła Podstawowa w

Mokrzeszowie
Tych, którzy nie zmieścili się na podium, a

wystartowali przynajmniej w trzech biegach na-
grodzono pamiątkowymi medalami. Rozpoczę-
cie edycji wiosennej zaplanowano na 5 marca
2020 r., a kolejne terminy to: 2 kwietnia, 7 maja
i 4 czerwca.

PRZEDSZKOLAKI Z ŻYCZENIAMI
W URZĘDZIE GMINY 

Świąteczną atmosferę wniosły dziś do Urzę-
du Gminy Świdnica dzieci z Publicznego Przed-

szkola w Bystrzycy Dolnej. Wizyta przedszkola-
ków była bardzo miłą niespodzianką dla wójt
gminy Teresy Mazurek. Maluchy złożyły świąte-
czne życzenia, śpiewały kolędy oraz recytowały
wierszyki przygotowane specjalnie na tę okazję.
W prezencie przyniosły własnoręcznie przygoto-
wane dekoracje świąteczne.

Słodkimi upominkami wójt podziękowała
małym gościom, towarzyszącym im nauczyciel-
kom i dyrektor Beacie Klęsk za przybycie oraz
podtrzymywanie tradycji i zwyczajów świątecz-
nych w murach naszej gminnej placówki.

NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY 
W BYSTRZYCY GÓRNEJ

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej by-
ła gospodarzem I Gminnego Konkursu Inter-
dyscyplinarnego pn. "Naukowy Zawrót Głowy".

W konkursie wzięło udział sześć 3-osobo-
wych zespołów klas 7-8 ze szkół podstawowych
znajdujących się na terenie gminy Świdnica.
Interdyscyplinarne zmagania przebiegały w czte-
rech etapach. Etap I to turniej wiedzy z zakresu
biologii, geografii , chemii i fizyki. Uczniowie
rozwiązywali zadania wykorzystując pomoce
dydaktyczne m.in. szkielet człowieka, szkło
laboratoryjne, mapy, mikroskop, przyrządy fizy-
czne. W drugim etapie uczniowie przedstawili
przygotowane wcześniej prezentacje multime-
dialne o różnej tematyce:
◆ SP Mokrzeszów - "Co dziedziczymy po

przodkach? Tajniki genetyki"
◆ SP Witoszów Dolny - "Jak zdrowo się odży-

wiać?"
◆ SP Pszenno - "Ekologicznie, znaczy logicz-

nie"
◆ SP Lutomia Dolna - "Wynalazki, które zmie-

niły świat"
◆ SP Grodziszcze - "Atrakcje turystyczne gmi-

ny Świdnica"
◆ SP Bystrzyca Górna - "Dzieje Ziemi".

W trzecim etapie uczniowie wykonali do-
świadczenie przygotowane przez organizatora
konkursu. Dysponując sprzętem laboratoryjnym,
materiałem badawczym oraz odczynnikami dru-
żyny miały za zadanie sformułowanie problemu
badawczego oraz hipotezy, przeprowadzenie do-
świadczenia, dokonanie analizy oraz wyciągnię-
cie wniosków. Ostatni etap konkursu to omówie-
nie przygotowanego wcześniej modelu prze-
strzennego o tematyce przyrodniczej. Uczniowie
wykonali prace różnymi technikami, wykazali
się pomysłowością i oryginalnością. Z dużym
zaangażowaniem opisywali swoje modele.

W zaciętej rywalizacji wygrała Szkoła Pod-
stawowa w Bystrzycy Górnej. Kolejne miejsca:
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Lutomi Do-
lnej, III miejsce - Szkoła Podstawowa w Mokrze-
szowie, IV miejsce - Szkoła Podstawowa w
Pszennie, V miejsce - Szkoła Podstawowa w
Witoszowie Dolnym, VI miejsce - Szkoła Pod-
stawowa w Grodziszczu. Wszyscy uczniowie i
szkoły nagrodzone zostały dyplomami oraz na-
grodami rzeczowymi. Serdecznie gratulujemy
wyników.

Trwa 70 minut bez przerwy.

MUZYKA Z CZTERECH STRON
ŚWIATA [koncert karnawałowy SONORI
ENSEMBLE]
26 styczeń 2020 godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 50 zł - 60 zł

W programie koncertu spotkają się cztery
różne żywioły muzyczne. Zapraszamy na
mroźną, surową północ Europy, odmalowa-
ną w skandynawskiej muzyce scenicznej
Edvarda Griega i tradycyjnych fińskich pieś-
niach wielogłosowych. Nie zabraknie zna-
nych motywów "Pieśni Solvejgi" i "W gro-
cie króla gór" z baletu "Peer Gynt". Wprost
z północy przeniesiemy Państwa na gorące,
żywiołowe, pulsujące tanecznymi rytmami
południe Europy. Złote lata włoskiego bel
canta przypomną komediowe, żartobliwe
sceny z oper Gioacchino Rossiniego ("Cyru-
lik sewilski", "Kopciuszek"), zaś nieposkro-
miony hiszpański charakter zagości w sce-
nach i fortepianowej fantazji na motywach
opery "Carmen" Georgesa Bizeta.
Drugą część koncertu wypełni konfrontacja
nasyconej uczuciowością muzyki rosyjskiej
z przebojowym amerykańskim show prosto
z Broadwayu. Usłyszą Państwo fragmenty
słynnych "Obrazków z wystawy" Modesta
Musorgskiego oraz sceny zbiorowe z oper
Aleksandra Borodina ("Tańce połowieckie"
z opery "Kniaź Igor"), Piotra Czajkowskie-
go (scena na balu z opery "Eugeniusz Onie-
gin") i Sergiusza Rachmaninowa (chór z
opery "Aleko"). Karnawałowa zabawa w
amerykańskim stylu to kompozycje forte-
pianowe ojca muzyki jazzowej Georgea
Gershwina ("Błękitna rapsodia") oraz hity
wszechczasów - piosenki i chóry z musicali
"Skrzypek na dachu" "The Cats" i "Pippin"!
Wyjątkowy program karnawałowy skompo-
nowano wyłącznie z utworów ansamblo-
wych oraz muzyki na fortepian solo. Ten
wyjątkowy wieczór spędzą Państwo w to-
warzystwie sześciu śpiewaków operowych,
znakomitych solistów z Pragi, Krakowa i
Wrocławia. Całość oprawi wirtuozowska
gra fortepianowa w wykonaniu Przemysła-
wa Winnickiego oraz słowo wiążące. Serde-
cznie zapraszamy w tę niepowtarzalną mu-
zyczną podróż na cztery strony świata!

***
Grupa Sonori Ensemble ma na swoim koncie
ponad 350 koncertów w salach koncertowych,
teatrach i innych instytucjach kultury Polsce i za
granicą (Austria, Niemcy, Włochy, Słowacja). Do
ważniejszych osiągnięć należą: występy z Orkie-
strą Filharmonii Zielonogórskiej, trzykrotny wy-
stęp podczas Nowosolskiej Jesieni Artystycznej,
gdzie artyści koncertowali m.in. obok Grupy Mo-
Carta oraz orkiestry Arte dei Suonatori, koncert w
ramach prestiżowego cyklu "Wieczory u Attavan-
tich" w Jarosławiu, spektakl "Mozartiada" pod-
czas festiwalu Drama Teatralna w Tarnobrzegu.
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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 
Stanie przed Tobą wkrótce naprawdę duża
szansa. Postaraj się ją wykorzystać, bo po-
dobna sytuacja może się już nie powtórzyć.
W przyszłym tygodniu czekają Cię pier-
wsze porządki przedświąteczne. 

BYK 
Zacznij się już teraz rozglądać za ciekawym
prezentem dla ukochanej osoby. A może
tym razem spróbujesz wykonać dla niej coś
własnoręcznie? Spróbuj - może odkryjesz w
sobie drzemiące dotąd talenty? 
BLIŹNIĘTA 
Niebawem będziesz zmuszony ponieść
konsekwencje swoich wcześniejszych nie-
rozważnych decyzji. Wyciągnij z tego poży-
teczne wnioski na przyszłość i postaraj się
nie popełniać wciąż tych samych pomyłek.
RAK 
W przyszłym tygodniu zaczniesz już powoli
odczuwać świąteczny nastrój. Uważaj na
swoje zdrowie. Zapewne niechciałbyś spę-
dzić świąt w łóżku, a zamiast wigilijnej wie-
czerzy zjeść garść tabletek. 
LEW 
Za trzy dni czeka Cię niezwykle ważne spot-
kanie. Nie przejmuj się tym jednak tak bar-
dzo, gdyż od tego nie zależy tak wiele, jak
Ci się wydaje. Pod koniec przyszłego
tygodnia nadejdzie niespodziewana wiado-
mość. 
PANNA 
Tym razem nie odkładaj wszystkiego na
ostatnią chwilę, bo w przeciwym razie
wszystkie Twoje wysiłki pójdą na marne.
Czas najwyższy pomyśleć o pięknej deko-
racji świątecznego stołu. Ktoś liczy na Two-
ją pomoc.

WAGA 
Święta to dobry okres, by załagodzić dawne
spory i nie wyjaśnione dotąd nieporozumie-
nia. Postaraj się wysłać świąteczne życzenia
także do osób, których dawno nie widziałeś.
Warto chociaż spróbować. 
SKORPION 
Będziesz miał teraz w końcu doskonałą oka-
zję, by zwrócić na siebie uwagę pewnej
osoby. Jednak jeśli chcesz jej zaimponować,
postaraj się to zrobić w sposób inteligentny.
Nie trać nadziei! 
STRZELEC 
Nie zapominaj, że nie zawsze odnosi się
sukcesy. Na błędach możesz się bardzo wie-
le nauczyć. Jeśli dotąd tego nie robiłeś, włóż
swoją cząstkę pracy w świąteczne przygoto-
wania. Poprawi Ci to humor.
KOZIOROŻEC 
Niebawem ambicje mogą wziąć górę nad
rozsądkiem. Możesz przypłacić to pewnymi
towarzyskimi zgrzytami. Nie przejmuj się
brakiem dużych funduszy na prezenty. Bli-
scy na pewno docenią Twoje starania. 
WODNIK 
Lepiej nie spoczywaj na laurach, ponieważ
to może spowodować utratę wypracowanej
pozycji. Śmiało idź do przodu i realizuj bez
wahania swoje marzenia. Już wkrótce
otrzymasz bardzo miłą przesyłkę.
RYBY 
Nadchodzi dla Ciebie okres pewnej stabili-
zacji. Bardzo Ci się przyda chwila odpo-
czynku po poprzednich zmaganiach. Pustkę
i nudę z powodzeniem może wypełnić Ci
pomoc ludziom pokrzywdzonym przez los.

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
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