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W skrócie...

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

WYSTAWA CZASOWA "ŚWIDNICKA
SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"
do 02.02.2020, godz. 19:00
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

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

ALCHEMIA TEATRALNA: "CHRZCI-
NY"
02.02.2020, godz. 19:00
Serdecznie zapraszamy na najnowszy spe-
ktakl grupy dorosłych Alchemii teatralna
CHRZCINY. Komedia, przynajmniej w za-
łożeniu .To komediowa opowieść o wiecz-
nie trapiących nas problemach rodzinnych,
które lubią eskalować w momencie, gdy
wszyscy spotykają się w jednym miejscu
przy uroczystych okazjach.
Wstęp 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

IX MISTRZOSTWA ŚWIDNICY JU-
NIORÓW W SZACHACH im.Michała
Sośnickiego
08.02.2020, godz. 10:00
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WRÓCIŁ RUCH NA
FRANCISZKAŃSKIEJ 

I TRAUGUTTA
Od piątku, 24 stycznia wznowiony został

ruch samochodowy na ulicy Franciszkańskiej, a
od poniedziałku, 27 stycznia kierowcy mogą ko-
rzystać z przejazdu ulicą Traugutta. Celem obu
inwestycji było przede wszystkim podniesienie
bezpieczeństwa zarówno ruchu kołowego, jak i
pieszego.

Na ulicy Franciszkańskiej zawężono jezdnię
do 5 metrów i tym samym poszerzono chodniki
do szerokości minimum 2 metrów - zgodnie z
dziś obowiązującymi normami.  Wykonano no-
wą nawierzchnię jezdni, zjazdy oraz chodniki.
Przebudowano drogę na całej długości, wynie-
siono przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu
z ul. Siostrzaną oraz tarczę skrzyżowania z ul.
Grodzką i zjazdem w kierunku Rynku. Istniejąca
ogólnospławna kanalizacja została rozdzielona
na kanalizację sanitarną i deszczową. Dodatko-
wo na całej długości powstał kanał technologicz-
ny, w którym umieszczono kable telekomunika-
cyjne. Wartość prac to ponad 1 milion 200 tysięcy
złotych. Zadanie realizowane było przez firmę
Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o.

Na ulicy Traugutta wykonana została nowa
nawierzchnia jezdni, zjazdy oraz chodniki. Prze-
budowano drogę na całej długości, a także sieć
oświetlenia ulicznego oraz kanalizację deszczo-
wą. Wartość prac to prawie 2 miliony złotych.
Wykonawcą zadania było konsorcjum firm:
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo Remonto-
wo - Budowlane "Sta - Dar" Dariusz Stańczyk.

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ
W piątek, 31 stycznia o godz. 10.00 rozpocz-

nie się XV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy
podczas której ślubowanie złoży radny Józef Cy-
gan. Zastąpi on radnego Jacka Drobnego, który
w ubiegłym roku złożył mandat.

Radni rozpatrywać będą 7 projektów
uchwał. Przedstawiony zostanie także plan pracy
Rady Miejskiej na 2020 rok oraz plany pracy
komisji rady.  

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwa-
ła: w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie użyte-
cznych na rok 2020; zmieniająca uchwałę w spra-
wie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy

Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użyt-
kowych. 

MIEJSKIEJ DOTACJE
Rozstrzygnięte zostały konkursy na realiza-

cję zadań z zakresu wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej w ramach otwartych ofert
na "organizację imprez sportowych i rekreacyj-
nych", a także "szkolenia zawodników w róż-
nych dyscyplinach sportu" na 2020 rok. W sumie
z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 430 tys.
zł. 

Zgłoszenia w obydwu konkursach mogły
składać stowarzyszenia, organizacje oraz kluby,
które na co dzień zajmują się trenowaniem dzieci,
młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, a tak-
że upowszechnianiem oraz promocją aktywnego
spędzania wolnego czasu. W tym roku wpłynęło
więcej wniosków niż w ubiegłym jednak wszy-
stkie, które trafiły w ramach otwartych konkur-
sów do Urzędu Miejskiego w Świdnicy, zyskały
finansowe wsparcie. 

- Podjęliśmy w tym roku decyzję, aby żaden
z wnioskodawców nie odszedł z tzw. "pustymi
rękami". Chcieliśmy w ten sposób dać jasny syg-
nał, że miasto wspiera kluby i stowarzyszenia
sportowe w ich działaniach, niezależnie od ich
wielkości czy rodzaju prowadzonej działalności
- mówi Radosław Werner, kierownik Biura Spor-
tu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

W ramach otwartych ofert na "organizację
imprez sportowych i rekreacyjnych" wpłynęło
15 wniosków i wszystkie otrzymały finansowe
wsparcie. Podobnie w konkursie na "szkolenie
zawodników w różnych dyscyplinach sportu",
gdzie złożono 18 projektów . Dzięki przekaza-
nym dotacjom na przykład Uczniowski Klub
Sportowy "Gryf" Świdnica zorganizuje ponow-
nie cykl Międzynarodowych Turniejów Piłkarski
dla dzieci i młodzieży: XV Silesian Cup 2020,
XVII Silesian Winter Cup 2020, a Świdnicki
Klub Piłki Ręcznej "Świdnica" IX Festiwal Piłki
Ręcznej Świdnica CUP 2020. Z kolei na prowa-
dzenie szkoleń zawodników środki otrzymało m
.in. Stowarzyszenie Basket Świdnica czy Miejski
Klub Sportowy Polonia Świdnica. Kluby zade-
klarowały łącznie szkolenie dla 1285 osób ze
Świdnicy, między innymi w zakresie piłki noż-
nej, siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, pływa-
nia, sztuk walki itp. Pełna lista przyznanych do-
tacji dostępna jest na stronie biuletynu informacji
publicznej miasta Świdnica. 

PIERWSZE PRACE 
W PARKU MŁODZIEŻOWYM

Od marca ubiegłego roku trwają prace proje-
ktowe związane z odbudową altany i fontanny.
Realizuje je Autorskie Biuro Projektów "a" mgr

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

http://www.eldomik.pl
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Szachiści powalczą o tytuł mistrza Świdnicy
w szachach.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: MDK Świdnica

FERIE Z PASJĄ
10.02-22.02.2020, godz. 11:00
Świdnicki Ośrodek Kultury i Miejska Bib-
lioteka Publiczna zapraszają serdecznie na
szereg warsztatów, przedstawień i pokazów.
To świetna okazja dla aktywnego, twórczego
spędzenia wolnego czasu w radosnym towa-
rzystwie dla dzieci, ale również familijna
rozrywka dla całej rodziny.
Wstęp w zależności od wydarzenia, miejsce:
różne, organizator: ŚOK

KONCERT KRYSTIANA KRZESZO-
WIAKA I NATALII RUBIŚ
10.02.2020, godz. 19:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor
Bilety: 80/100/110 zł

RUBINOWE GODY [spektakl Wrocła-
wski Teatr Komedia]
13 lutego 2020 godz.20:00
Czy po czterdziestu latach wspólnego życia
wiemy wszystko o naszym partnerze? Nie
chodzi tu nawet o jakieś skrywane tajemnice,
ale o jego nigdy niewypowiedziane pragnie-
nia, aspiracje czy preferencje. Grażyna i Ma-
rian po raz pierwszy w życiu wyjeżdżają
razem do luksusowego hotelu, by czterdzie-
stą rocznicę ślubu uczcić inaczej, niż wszy-
stkie poprzednie...
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KONCERT WIEDEŃSKI
15.02.2020, godz. 17:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor
Bilety: 80 zł

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR
ŚWIDNICA - MOTO-JELCZ OŁAWA
15.02.2020, godz. 18:00
Kolejny mecz Szarych Wilków. Do Świdnicy
przyjedzie nieobliczalny Moto-Jelcz Oława.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz, ul. Galla Anonima, organiza-
tor: ŚKPR Świdnica

HOP SANKI
15.02.2020, godz. 08:00
Serdecznie zapraszamy na "Hop Sanki". Za-
pisy na wyjazd do 10 lutego 2020 r.
Wstęp 5 zł (herbata w schronisku), miejsce:
Świdnica, ul.Nauczycielska 2 - Andrzejów-
ka, organizator: MDK

"PRZYGODY PINGWINA PIK-POKA"
(spektakl familijny)
16.02.2020, godz. 16:00

www.expressem.eu

inż. arch. Anna Baran, mgr inż. Witold Baran ze
Świdnicy. Dokumentacja będzie gotowa do ma-
ja. 

Teren wokół wieżyczki został już oczyszczo-
ny, usunięto samosiejki. Pozwoli to na prowadze-
nie dalszych działań związanych z wykonaniem
badań archeologicznych wraz z dokonaniem
oceny stanu technicznego konstrukcji obiektu.
Będzie to podstawa do właściwego określenia
rodzaju i ilości prac konserwatorskich, które na-
leży przeprowadzić, a także stanowić będzie to
bazę projektową dla wyboru, przyjęcia i zastoso-
wania konkretnych technologii budowlanych.

Kolejnym etapem jest wykonanie niezbęd-
nych odkrywek wraz z zasypaniem po wykona-
nych badaniach oraz rozebraniem i naprawą frag-
mentu murów. Prace te planowane są do wyko-
nania do końca stycznia. Łączna ich wartość
wyniesie 23 514 zł. Ich wykonawcą jest Farma
Miejska. Prowadzone są one pod nadzorem in-
westorskim i archeologicznym. 

Wybrano już także wykonawcę robót w za-
kresie remontu ciągów komunikacyjnych, budo-
wy infrastruktury technicznej i małej architektu-
ry. Jest to świdnicka firma Zakład Robót Tele-
technicznych TELFA Wacław Kruk, która wyko-
na zadanie za kwotę ponad 3 milionów 400 tysię-
cy złotych. Na początku stycznia ogłoszono
przetarg na wykonanie zabiegów pielęgnacyj-
nych drzew w parku. Oferty można składać do 7
lutego br. 

Przypomnijmy, że Świdnica otrzyma na
rewitalizację Parku Młodzieżowego ponad 7 mi-
lionów 120 tysięcy złotych. Będzie to już kolejne
zielone miejsce, po Ogrodzie Różanym, Parku
Centralnym i Parku Sikorskiego, które doczeka
się gruntownej modernizacji. Dofinansowanie

pochodzić będzie z unijnego Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity
koszt rewitalizacji, według złożonego projektu,
to ponad 9 milionów 188 tys. złotych. Inwestycja
obejmie całą powierzchnię, czyli około 11 hekta-
rów. Przygotowana koncepcja zieleni zakłada
odtworzenie cennego historycznego i przyrodni-
czego układu kompozycyjnego. Zachowany ma
zostać leśny charakter parku, pojawią się nowe
nasadzenia drzew i krzewów. W planach jest
również utworzenie polany wypoczynkowej.

Oddzielnym zadaniem, które Urząd Miejski
chce zrealizować w przyszłym roku, jest odbu-
dowanie słynnej wieżyczki i fontanny, co nieste-
ty według założeń POIŚ nie może zostać dofi-
nansowane. Miasto planuje wykonanie tej części
zadania po uzyskaniu środków przeznaczonych
na ratowanie zabytków. 

DUŻE ZAINTERESOWANIE
PROGRAMEM WYMIANY 

ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Ponad 2 tysiące osób złożyło wstępną dekla-

rację udziału w projekcie modernizacji systemów
grzewczych na terenie Aglomeracji Wałbrzy-
skiej, tylko w samej Świdnicy zainteresowanych
przyznaniem dofinansowania na ten cel jest już

ciąg dalszy na str. 6
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Opowieść o małym pingwinku, który marzył
aby podróżować po świecie. W podróż za-
biera go mała dziewczynka. Od tego mo-
mentu zaczynają się niesamowite przygody.
Lalka Pik-Poka to mapet konstruowany na
oczach dzieci. Aktorzy przybierają różne po-
stacie, a scenografia przebudowuje się jak
klocki LEGO.
Wstęp 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

HOP SANKI
20.02.2020, godz. 08:00
Serdecznie zapraszamy na "Hop Sanki". Za-
pisy na wyjazd do 17 lutego 2020 r.
Wstęp 5 zł (herbata w schronisku), miejsce:
Świdnica, ul. Nauczycielska 2 - Andrzejów-
ka, organizator: MDK

"KOBIETA IDEALNA" (spektakl)
22.02.2020, godz. 17:00
Znakomita komedia pomyłek, pełna intryg i
zwrotów akcji, która na wesoło ukazuje rozter-
ki każdego z nas. Sekret, spisek, zmowa, oszu-
stwo, gierki, romans; jak się w tym wszystkim
nie pogubić, skoro każdy ma coś do ukrycia?
Wstęp 80/70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

"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

24. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
WIOSNY IM. HENRYKA CHMIELE-
WSKIEGO
28.02-29.02.2020, godz. 08:00
Akrobatyczne święto w Świdnicy. Tym ra-
zem zawody poświęcone legendarnemu tre-
nerowi odbędą się nietypowo wcześnie, bo
już w ostatni weekend lutego.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla

615 osób. Obecnie przygotowywane są proce-
dury zarządzania największym projektem doty-
czącym walki z tzw. niską emisją, którego lide-
rem jest miasto Świdnica. Zadanie pn. "Wymiana
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i
lokalach mieszkalnych na terenie wybranych
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowane
będzie w 15 gminach naszego regionu. Reko-
mendowana kwota dofinansowania wynosi 16
840 999 zł, natomiast całkowita wartość zadania
to 24 212 601 zł.

Przypomnijmy, że dzięki temu zadaniu w
naszym regionie zmodernizowanych zostanie
nie mniej niż 637 wysokoemisyjnych źródeł cie-
pła. W ramach przedsięwzięcia możliwe będzie
podłączenie do sieci ciepłowniczej, montaż in-
stalacji wykorzystującej odnawialne źródła
ciepła, a także montaż kotłów spalających bio-
masę lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrze-
wanie elektryczne (pod warunkiem montażu
OZE) w budynkach jednorodzinnych oraz w
lokalach mieszkalnych własnościowych w bu-
dynkach wielorodzinnych. Przewiduje się, że
na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać
grant w wysokości 70% kosztów kwalifikowa-
nych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksy-
malnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jed-
norodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w bu-
dynku wielorodzinnym.

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. 

Na początku drugiego kwartału tego roku w
każdym z miast biorącym udział w przedsięwzię-
ciu uruchomione zostaną punkty konsultacyjne
dla tych mieszkańców, którzy wcześniej wyrazili
chęć uczestnictwa w programie oraz pozostałych
osób, które będą chciały złożyć wniosek o dofi-
nansowanie. Szczegółowe informacje dostępne
będą także na stronie internetowej dotyczącej
projektu. 

Zainteresowanych świdniczan prosimy o
kontakt z pracownikami Wydziału Dróg i Infra-
struktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy, pod nr tel. 74 856 28 80.

FERIE W ŚWIDNICY
Ferie dla uczniów z województwa dolnoślą-

skiego rozpoczną się już 10 lutego. I dla tych,
którzy nigdzie nie wyjeżdżają, wcale nie muszą
być one nudne, bo przygotowana została bardzo
różnorodna oferta zajęć sportowych, artystycz-
nych i edukacyjnych.

Specjalny program atrakcji na te dwa tygod-
nie przygotował Świdnicki Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. Lodowisko przy ulicy Śląskiej będzie
czynne codziennie od godziny 8.00 do 21.00.
Pierwsze ślizgawki będą trwały aż dwie godziny,
przy czym goście zapłacą tylko za godzinę jazdy
na łyżwach. Plan ślizgawek przedstawia się na-
stępująco: 8.00-10.00 (promocja 120 minut w
cenie jednego biletu), 11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 20.00. Do godziny 14.00 pier-
wszeństwo wejścia na lód dla umówionych
wcześniej grup zorganizowanych. Specjalną
ofertą na ten okres jest karnet ferie" dla dzieci i
młodzieży, w cenie 50 zł. Obejmuje on 14 wejść
na lodowisko. Dodatkowo w trakcie ferii, w ra-
mach współpracy z marką Kinder Pingui, będzie
można otrzymać bilet wstępu za opakowania po
słodyczach. Zasady tej promocji dostępne będą
w obiekcie.

Ponadto, uczniowie skorzystać będą mogli z
bezpłatnych zajęć w hali sportowej na osiedlu
Zawiszów, gdzie będzie można zagrać w siat-
kówkę, koszykówkę, czy też piłkę nożną. Obiekt
będzie dostępny od poniedziałku do piątku w
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ciąg dalszy ze str. 3

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo

NYYC  AY LD TE E
RM NAI A

TM YE W

D NA EK JA

www.akupunktura.org.pl



5www.expressem.eu www.expressem.eu

Anonima, organizator: MKS Polonia Świd-
nica

"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

WARSZTATY AKWARELOWE DLA
DOROSŁYCH
28.02-01.03.2020, godz. 18:00
Warsztaty malarskie tym razem dla doro-
słych! Znakomity akwarelista Miłosz Nosia-
dek poprowadzi w Galerii Fotografii zajęcia
zarówno dla początkujących, którzy marzą
o rozpoczęciu swojej przygody z akwarelą,
jak i dla bardziej zaawansowanych, chcą-
cych wprowadzić coś nowego do swojej
twórczości.
Wstęp 180 zł (obowiązują zapisy), miejsce:
Galeria Fotografii, Rynek 43, organizator:
ŚOK

TRUSKAWKA #3
29.02.2020, godz. 19:00
Trzeci koncert w ramach Świdnickiego
Przeglądu Muzycznego 2020! Prezentowa-
ne w tym dniu gatunki rzadko goszczą na
pierwszych stronach gazet, ale lokalnych fa-
nów z pewnością nie zabraknie. Pojawią się
Bluefaces (cold wave), Ślad (blues) oraz
Johnny Trzy Palce (country).
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

PEGAZIK - Eliminacje Miejskie
05.03.2020, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury gorąco zaprasza
na Eliminacje Miejskie XXV Dolnośląskie-
go Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK
dla uczniów szkół podstawowych w katego-
riach: młodsi: klasy IV,V,VI SP starsi: klasa
VII i VIII SP
Wstęp wolny, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, sala lustrzana, organiza-
tor: ŚOK

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
05.03.2020, 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, or-
ganizator: ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM
Świdnica

godzinach 11.00-13.00 (za wyjątkiem piątku, 14
lutego). Uczestnicy muszą posiadać obuwie
zmienne i strój sportowy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza do uczestnictwa w otwartych i bezpłat-
nych zajęciach i warsztatach. Na niektóre z nich
obowiązują zapisy. Oferta przedstawia się nastę-
pująco: 
◆ 10.02 -14.02, godz. 11.00-12.00 - "Filmowe

poranki w Bibliotece", MBP ul. Franciszkań-
ska 18, wstęp wolny

◆ 10.02 -14.02, godz. 11.00-13.00 - "Dzieciaki
kochają zwierzaki" (zajęcia dla dzieci w wie-
ku 6+), filia nr 1 ul. Wrocławska 44, tel.
74/640-09-5 , obowiązują zapisy

◆ 10.02 -14.02, godz. 11.00-13.00 - "Ferie z
pasją - odkryj swoje hobby" (zajęcia dla dzie-
ci w wieku 7+), filia nr 2 tymczasowa siedzi-
ba w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Ofiar
Oświęcimskich 30, tel. 74/640-09-50, obo-
wiązują zapisy

◆ 10.02 - 14.02, godz. 11.00-13.00 - "Zimne
nóżki - ciepłe brzuszki" (zajęcia dla dzieci w
wieku 6+), filia nr 5 ul. Kraszowicka 55, tel.
74/852-46-22, obowiązują zapisy

◆ 17.02 -21.02, godz. 11.00-13.00 - "Śledztwo
w Bibliotece" (zajęcia dla dzieci   w wieku
7+), Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i
Młodzieży ul. Franciszkańska 18, tel.
74/640-09-42, obowiązują zapisy

◆ 21.02. godz. 12.00 - Teatr MASKA przedsta-
wia "Prastara książnica - skarb     i tajemni-
ca... Bo mądrość tkwi nie tylko w WI-FI" -
wstęp wolny

◆ 22.02, godz. 10.00-14.00 - "Planszowanie z
klubem KOSTKA", MBP ul. Franciszkańska
18, wstęp wolny
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na spe-

ktakle, familijne warsztaty plastyczne czy też
warsztaty malowania farbami w sprayu. 

Program przedstawia się następująco:
◆ 14.02, godz. 18.00 - wernisaż Stowarzysze-

nia Jeleniogórska Strefa Fotografii, Galeria
Fotografii, wstęp wolny

◆ 15.02, godz. 12.30 - familijne warsztaty
plastyczne "Zimowe obrazki metodą druku
wypukłego", Galeria Fotografii, obowiązu-

j ą  zapisy do 12.02.2020 (h.szyman-
ska@sok.com.pl)   

◆ 16.02, godz. 16.00 - spektakl familijny "Przy-
gody Pingwina Pik-Poka", sala teatralna
ŚOK, , bilet 10 zł.

◆ 19.02, godz. 9.00-12.00 - warsztaty malowa-
nia farbami w sprayu. Może w nich wziąć
udział do 12 osób, w wieku od ok. 11 lat. Będą
to warsztaty szablonu, czyli jednej z najbar-
dziej popularnych technik street artu, tą tech-
niką posługują się tacy artyści jak Banksy,
Obey Giant, Jeff Aerosol, Nick Walker i wielu
innych. Daje ona ogromne możliwości włas-
nej ekspresji artystycznej bez wielkich umie-
jętności manualnych, czy  zdolności rysowa-
nia. Liczy się pomysł i kreatywność. Obowią-
zują zapisy (r.kukla@sok.com.pl), zajęcia
odbywać się będą w ŚOK, Rynek 43.

◆ 20-21.02 - Forum Teatrów Niezależnych
TRANSFORMACJE, wstęp wolny, sala te-
atralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Ry-
nek 43:

◆ 20.02, godz.18.00 - "nie ma mnie" Karolina
Warzecha
godz.19.00 "Strach ma wielkie oczy"  - Teatr
TERMINUS A QUO

◆ 21.02, godz.16.00 - TRANSFORMACJE dla
dzieci "Klasyka wiecznie młoda, czyli sło-
wik, sójka, kura spod wiecznego pióra" -
czytanie performatywne w wyk. Małgorzaty
Ochenduszko, Galeria Fotografii, Rynek 44
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy za-

chęca dzieci i młodzież do udziału w zimowisku.
Podczas dwóch turnusów, czyli od 10 do 14
lutego oraz od 17 do 21 lutego w godzinach od
8.00 do 15.00 przygotowano dla najmłodszych
świdniczan atrakcyjne wyjazdy, wycieczki krajo-
znawcze, warsztaty tematyczne, a także konku-

ciąg dalszy na str. 6
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II MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ
IM. GRZEGORZA SOLARZA
06.03-08.03.2020, godz. 15:00
Młodzi piłkarze po raz drugi swoją grą od-
dadzą hołd zmarłemu szkoleniowcowi Polo-
nii-Stali Świdnica, Grzegorzowi Solarzowi.
Wstęp wolny, miejsce: OSiR, ul. Śląska, or-
ganizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI. POLONIA
ŚWIDNICA - SOBIESKI OŁAWA
07.03.2020, godz. 17:30
Ostatni mecz rundy zasadniczej. Biało-zie-
lone zmierzą się z Sobieskim Oława.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-widowi-
skowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla Ano-
nima, organizator: MKS Polonia Świdnica

"MIŁOSNA OSIECKA" - recital Kata-
rzyny Żak
07.03.2020, godz. 18:00
Liryczna, romantyczna, nostalgiczna. Po
prostu miłosna. Taka jest najnowsza płyta
Katarzyny Żak. Aktorka, która ma już na
swoim koncie dwie płyty, tym razem sięgnę-
ła po Osiecką. Płytę zatytułowała "Miłosna
Osiecka". Zapraszamy na koncert ją promu-
jący!
Wstęp 25/35 zł, 35/45 zł (w dniu spektaklu),
miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, or-
ganizator: ŚOK

"JA JESTEM ŻYD Z WESELA"
08.03.2020, godz. 17:00
Wielokrotnie nagradzany monodram Zbig-
niewa Walerysia to rzecz o karczmarzu z
Bronowic Małych, Hirszu Singerze  pierwo-
wzorze Żyda z "Wesela" Stanisława Wy-
spiańskiego. Autor, umieszczając Singera w
swoim dramacie, na stałe wpisał go do lite-
ratury polskiej.
Wstęp 25 zł / 35 zł (w dniu wydarzenia),
miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, or-
ganizator: ŚOK

XIV DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PIO-
SENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
11.03.2020, godz. 11:00
Serdecznie zapraszamy na XIV Dolnośląski
Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Ce-
lem konkursu jest wspieranie postaw patrio-
tycznych młodego pokolenia i pielęgnowa-
nie kulturowego dziedzictwa kraju w związ-
ku z przypadającą na rok 2020, setną Rocz-
nicą Bitwy Warszawskiej.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: MDK

PEGAZIK - Eliminacje Powiatowe
(młodsi)
11.03.2020, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury informuje, że
organizuje Eliminacje Powiatowe XXV Do-
lnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PE-
GAZIK dla uczniów szkół podstawowych w

rencje rekreacyjne i sportowe. Cena turnusu to
320 zł (w cenę wliczone są obiady). 

7 lutego na hali sportowej przy ul. Galla
Anonima 1 odbędą się X Szachowe Mistrzostwa
Świdnicy Juniorów. A 15 i 20 lutego MDK za-
prasza na wyjazdy na sanki lub wycieczki krajo-
znawcze, co uzależnione będzie od warunków
pogodowych. Urząd dofinansuje organizację
tych zajęć kwotą 3 500 zł. 

Ponadto, w godzinach popołudniowych będą
także prowadzone stałe zajęcia dla uczestników
Młodzieżowego Domu Kultury.

Publiczne Szkoły Podstawowe nr: 1, 2, 4,
6, 8, 105 i 315  przygotowały nieodpłatne zajęcia
rekreacyjno-sportowe. Organizowane będą one
w grupach 15 - 20 uczniów. Łącznie przewiduje
się zrealizowanie około 200 godzin różnorod-
nych zajęć. Szczegółowe oferty dostępne są w
szkołach. Na organizację zimowego wypoczyn-
ku w placówkach oświatowych zaplanowano w
budżecie miasta kwotę 10 000 złotych.

NOWY RADIOWÓZ 
DLA ŚWIDNICKIEJ POLICJI

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
wzbogaciła się o nowy samochód, Volkswagen
Transporter T6. Pojazd już trafił na wyposażenie
jednostki. Kluczyki do radiowozu przekazała
Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-Sła-
niewska. Zakup auta został dofinansowany ze
środków budżetu miasta.

Nowy  w pełni oznakowany radiowóz trafił
do funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji świd-
nickiej komendy i użytkowany będzie na terenie
miasta Świdnica.

- Zawsze to podkreślam, że policjant bez
odpowiedniego wsparcia technicznego niewiele
zdziała. Dlatego też jesteśmy bardzo zadowoleni
z przekazania nam kolejnego nowego radiowo-

zu. Pozwoli to nam skuteczniej pracować i
dbać o bezpieczeństwo mieszkańców - mówi
komendant KPP w Świdnicy, podinsp. Andrzej
Dobies.

Zakup radiowozu nie byłby możliwy bez
finansowego wsparcia ze strony miasta. Samo-
rząd na ten cel przekazał w ubiegłym roku 90
tys. zł. 

- Co  roku staramy się przeznaczać pieniądze
dla świdnickiej policji w celu usprawnienia ich
wyposażenia. Podobnie jak środki , które prze-
kazujemy na patrole ponadnormatywne. Działa-
nia te w bezpośredni sposób przekładają się na
poprawę bezpieczeństwa w cały regionie, o co
tak często apelują mieszkańcy - podkreśla prezy-
dent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

W 2019 roku miasto Świdnica przekazało
policji samochód marki Opel Mokka. 

JARZĘBINOWA I WRZOSOWA 
DO REMONTU

Przebudowa ulic Jarzębinowej i Wrzosowej
w Świdnicy rozpocznie się na przełomie lutego i
marca tego roku. Wartość prac to ponad 2 miliony
260 tysięcy złotych. Wykonawcą zadania będzie
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów, które wybrane zostało w ramach prze-
targu. 

W pierwszej kolejności prace realizować bę-
dą gestorzy sieci. Świdnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji wykona przebudowę
sieci wodociągowej oraz w części kolektora sa-
nitarnego. Polska Spółka Gazownictwa przebu-
duje sieć gazową, a firma Tauron zlikwiduje na-
powietrzną sieć energetyczną. Tauron, w oparciu
o porozumienie zawarte z miastem, zrealizuje na
własny koszt oświetlenie uliczne.  

Po uporządkowaniu infrastruktury podzie-
mnej rozpoczną się roboty drogowe. Ulice Jarzę-
binowa i Wrzosowa przebudowane zostaną na
całej długości. Wymieniona zostanie sieć kanali-
zacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Jezd-
nia zyska nową nawierzchnię , modernizacji
ulegną istniejące chodniki i zjazdy. Wybudowa-
ne zostaną także zatoki postojowe dla samocho-
dów osobowych.

Zgodnie z zawartą umową, termin zakończe-
nia prac to koniec września 2021 roku. 

ciąg dalszy ze str. 5
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MARATON ZE SŁOWEM 
OLGI TOKARCZUK

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana
Banacha przed zbliżającymi się urodzinami na-
szej Noblistki, m.in. Honorowej Obywatelki
Wrocławia, odbył się w czytelni "Szkolny mara-
ton ze słowem Olgi Tokarczuk", na który składa-
ła się m.in.: prezentacja życia i twórczości laure-
atki literackiej nagrody Nobla za rok 2018, wy-
stawa Jej książek, również artykułów, wywia-
dów, recenzji oraz projekcja filmów. Zaprezen-
towane zostały również fragmenty wywiadów z
Olgą Tokarczuk z Wrocławia i Krakowa oraz
fragmenty Jej Mowy Noblowskiej.

Nad całością tego niecodziennego wydarze-
nia, z wielką wyobraźnią i wrażliwością, zapano-
wała Martyna Czerniec z klasy 1b po gimnazjum
pod opieką pani Marii Szymańskiej. Plakat Nob-
listki został wykonany przez Anastazję Lato,
również z klasy I b. W II LO, po grudniowej
uroczystości, eksponuje się Mowę Noblowską,
natomiast w bibliotece szkolnej mamy wystawę
książek Noblistki. To było dla nas wszystkich
prawdziwe święto.

II LO

KOLĘDOWANIE Z PRYMA VOCE
Na przyjaznej scenie świdnickiego teatru

Pryma Voce koncertował w tym roku w niezwy-
kłej atmosferze rodzinnego, wspólnego kolędo-
wania, jaką stworzyła licznie zgromadzona pub-
liczność. Koncert (koncertowo) poprowadzili:
pani profesor Joanna Janas oraz absolwent Lice-
um Skłodowskiej i dobry duch wydarzenia -
Łukasz Grabicki.

Ale najważniejsi, jak zawsze, byli młodzi
artyści - przede wszystkim utalentowani ucznio-

wie klas humanistycznych z edukacją muzyczną
i teatralną. Zaprezentowali bardzo zróżnicowany
repertuar - od znanych kolęd i pastorałek, aż po
świąteczne "przeboje" i standardy muzyczne.

Nie zabrakło zatem emocji, młodzieńczej ra-
dości i wrażliwych interpretacji pięknych świąte-
cznych utworów

III LO

AWANS KACPRA 
W dniach 11 i 18 stycznia 2020r. w Instytucie

Historycznym Uniwersytety Wrocławskiego od-
były się pisemne i ustne eliminacje II etapu XLVI
Olimpiady Historycznej, w wyniku których Kac-
per Kucab z kl. drugiej "Kasprowicza" uzyskał
ocenę celującą z części pisemnej i bardzo dobrą
z części ustnej (co przełożyło się na wynik 95 pkt
na 100 możliwych) i uzyskał awans do etapu
centralnego Olimpiady Historycznej, który od-
będzie się na początku kwietnia. Jest to wielki
sukces naszego szkolnego pasjonata historii.

I LO

WSPIERAMY BEZDOMNE
ZWIERZAKI

Nieustannie III LO w Świdnicy włącza się w
pomoc Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Świdnicy. Tym razem w mikołajki zorganizowa-
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dwóch kategorii młodsi: szkoła podstawo-
wa, klasy IV,V,VI.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, sala lustrzana, organiza-
tor: ŚOK

PEGAZIK - Eliminacje Powiatowe (starsi)
12.03.2020, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury informuje, że
organizuje Eliminacje Powiatowe XXV Do-
lnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PE-
GAZIK dla uczniów szkół podstawowych w
dwóch kategorii starsi: szkoła podstawowa,
klasy VII, VIII.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, sala lustrzana, organiza-
tor: ŚOK

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR
ŚWIDNICA - ŻAGIEW DZIERŻO-
NIÓW
14.03.2020, godz. 18:00
Szlagierowo zapowiada się derbowy poje-
dynek w II lidze piłki ręcznej. Dwie czołowe
drużyny rozstrzygną między sobą prymat w
regionie!
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz, ul. Galla Anonima, organiza-
tor: ŚKPR Świdnica

TRUSKAWKA #4: Iluminator + Luna
Park + DSW [pop/funk]
14.03.2020, godz. 19:00
Czwarty koncert w ramach Świdnickiego
Przeglądu Muzycznego 2020! Prawdopo-
dobnie najbardziej melodyjny i porywający
do tańca wieczór w całej naszej tegorocznej
serii.
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

WYSTĘP KABARETU NEO-NÓWKA
15.03.2020, godz. 16:00
Z programem "Żywot Mariana" przyjedzie
do Świdnicy znany i lubiany kabaret Neo-
Nówka. Bilety do nabycia w serwisie:
www.biletyna.pl

ciąg dalszy na str. 8
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liśmy sprzedaż ciasta, a przez cały grudzień trwa-
ła zbiórka funduszy na wsparcie bezdomniaków.
Zebraliśmy łącznie 406 zł, z których część prze-
znaczona została na zakup akcesoriów dla pie-
sków, zaś spora suma pokryła koszt karmy dla
kociaków. Tych jest w schronisku coraz więcej,
z pewnością z powodu zimy i niesprzyjających
warunków pogodowych.

III LO

U MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICY
Mocnym akcentem teatromani z Liceum

Skłodowskiej rozpoczęli drugi semestr sezonu
teatralnego. 21 stycznia klasy z edukacją teatral-
ną 1a i 3a z wychowawcami pp. Aleksandrą
Kulak i Adrianem Gnilką i p. Agnieszką Piekar-
czyk zobaczyli spektakl "Krzywicka/Krew" w
Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy.

Biografia Ireny Krzywickiej, pisarki, tłuma-
czki, publicystki, bojowniczki o prawa kobiet,
skandalistki i dyplomatki służy autorce Julii Ho-
lewińskiej do opowieści o kobiecym losie, jego
uwarunkowaniu biologicznym, kulturowym,
społecznym i politycznym. Spektakl reżyserki
Aliny Moś-Kerger wpisuje się w nurt "herstory",
opowieści o losie polskiej kobiety od dzieciństwa
do starości w szalonym wieku dwudziestym. Au-
torki przedstawienia
opowiadają o uniwer-
salnym wymiarze ko-
biecego doświadczenia,
ale też poruszają proble-
matykę typowo polską:
powojenny awans spo-
łeczny ludności wiej-
skiej  i  migracj ę do
miast, zmuszanie do
współpracy przez SB,
haniebny rok 1968, "So-
lidarność" czy najno-
wszą emigrację zarob-
kową "na zmywak".

W centrum pozosta-
je  jednak kobieta:
dziewczynka, żona,
matka, kochanka, ofiara
patriarchatu i systemu
społeczno-polityczneg
o, ale też im się sprzeci-
wiająca. W bardzo asce-
tycznej formie spekta-
klu, na niemalże pustej
scenie z bardzo osz-
czędną i umowną sce-
nografią, przy akompa-
niamencie muzyka An-
drzeja Janigi trwa pory-
wający koncert mistrzo-
wski sześciu fantastycz-
nych legnickich akto-
rek: Zuzy Motorniuk,
Magdy Skiby, Magdy
Biegańskiej, Katarzyny
Dworak, Joanny Gon-

schorek, Gabrieli Fabian. Pokazują różne aspe-
kty kobiecego losu, ale ich postaci jakoś się do-
pełniają, tworząc harmonijną całość i przywraca-
jąc utracony topos o kobiecej solidarności.

III LO

W MDK...

"SPÓJRZ OKIEM ARTYSTY -
VINCENT VAN GOGH"

22 stycznia 2020 roku odbyło się w MDK
"Śródmieście we Wrocławiu podsumowanie
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"Spójrz okiem artysty - Vincent van Gogh".

W wernisażu uczestniczyli : Aleksandra Ga-
lant, Magda Morawska i Michał Ostrowski.

Ola odebrała z rąk dyrektora MDK "Śród-
mieście" nagrodę - wspaniały album o twórczości
van Gogha. Nagrodzona praca Oli to kompozy-
cja malarska inspirowana obrazem "Czerwone
winnice w Arles". Magda zdobyła wyróżnienie
za portret van Gogha z zabandażowanym uchem,
w którym połączyła elementy z trzech obrazów
artysty.

Na wystawie został też zaprezentowany lino-
ryt Andrzeja Bondarenki.

Prace prezentowane na pokonkursowej wy-
stawie we Wrocławiu zostały wykonane pod kie-
runkiem Joanny Waksmundzkiej.

MDK Świdnica

KONCERT NOWOROCZNY
Serdecznie zapraszamy na Koncert Noworo-

czny, który odbędzie się 31 stycznia 2020 r., o

Wstęp od 80 zł, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: Agancja Kreator

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

"CUDOWNA TERAPIA" (komedia)
20.03.2020, godz. 18:00
Kryzys może przyjść znienacka, nawet po
kilkunastu wspólnie przeżytych latach.Co
wtedy? Leki na uspokojenie? Nie, mamy
inną propozycję! Wyrzucamy tabletki, syro-
py i maści, a w zamian aplikujemy troje
znakomitych aktorów, błyskotliwy tekst i
zaskakującą inscenizację.
Wstęp 70/80 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

"CUDOWNA TERAPIA" (komedia)
20.03.2020, godz. 18:00
Kryzys może przyjść znienacka, nawet po
kilkunastu wspólnie przeżytych latach.Co
wtedy? Leki na uspokojenie? Nie, mamy
inną propozycję! Wyrzucamy tabletki, syro-
py i maści, a w zamian aplikujemy troje
znakomitych aktorów, błyskotliwy tekst i
zaskakującą inscenizację.
Wstęp 70/80 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

MEMORIAŁ IM. KUBY MARCINKO-
WSKIEGO
27.03-29.03.2020, godz. 15:00
Piąte edycja turnieju piłki ręcznej młodzie-
żowej. Impreza poświęcona jest zmarłemu w
wieku zaledwie 15-lat piłkarze ręcznego
ŚKPR-u Świdnica.

ciąg dalszy ze str. 7
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godz. 17:00 w MDK dz. II, pracownia teatralna,
ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21 w Świdnicy.

Wystąpią uczestnicy zajęć z pracowni: Ag-
nieszki Banach, Dariusza Jarosa, Wioletty Zio-
browskiej.

Wstęp wolny

W MBP...

SPOTKANIE AUTORSKIE
Kobieta, społeczeństwo, miłość, a w tle de-

monstracje i protesty. Inga Iwasiów, finalistka
literackiej nagrody Nike 2009, 28 stycznia od-
wiedziła Świdnicę, aby zaprezentować swoją
najnowszą książkę "Kroniki Oporu i Miłości".

Pisarka spotkała się z czytelnikami w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. Spotka-
nie prowadziła Barbara Elmanowska. Najno-
wsza powieść Ingi Iwasiów "Kroniki oporu i miło-
ści" ukazała się we wrześniu 2019 r. To opowieść o
współczesnej kobiecie , która bierze udział w de-
monstracjach społecznych, a jednocześnie zmaga
się z trudnościami życia. Szuka odpowiedzi na
pytanie, czy sukces oznacza poświęcenie własnej
prywatności. Mierzy się z własną przeszłością, aby
dokonać trafnych wyborów.

Czytelnicy obecni na spotkaniu chętnie za-
dawali pytania i wymieniali się spostrzeżeniami.

***
Inga Iwasiów - profesor nauk humanistycz-

nych., krytyczka literacka, prozaiczka, history-
czka i teoretyczka literatury, poetka. Autorka po-
wieści, opowiadań, tomików poetyckich oraz li-
cznych rozpraw i esejów na temat literatury pol-
skiej XX i XXI wieku z punktu widzenia krytyki
feministycznej.

MBP Świdnica

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW 
Młodzi siatkarze z SP 4 w Świdnicy zwycię-

żyli zawody Piłki siatkowej chłopców klas 7-8

SP i tym samym awansowali do dalszych szczeb-
li rozgrywek Współzawodnictwa szkolnego 209-
2020. Zawodnicy czwórki jedynie w pierwszym
meczu z drużyną SP 1 musieli bardziej się posta-
rać gdzie dopiero w tie-breaku udało im się zwy-
ciężyć 2-1 (23-25, 25-22, 15-6). Drugie spotka-
nie z zespołem SP 6 przebiegał już pod dyktando
reprezentantów SP 4, którzy gładko do 9 i do 17
punktów w dwóch setach pokonali rywali. O
drugie miejsce pozostało powalczyć drużynom
szóstki i jedynki. Po bardzo wyrównanym me-
czu, zwłaszcza w drugim secie, lepsi okazali się
zawodnicy SP 6 wygrywając 2-0 (25-16, 30-28).
Turniej zorganizowany przez Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji odbył się 22 stycznia na Hali
Zawiszów przy SP 1 w Świdnicy. Na zakończe-
nie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz medale. Wyróżnieni zostali też najlepsi za-
wodnicy: Szymon Kaczmarek (SP 1), Oliwier
Misiak (SP 4), Emil Gliwa (SP 6).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

1. SP 4 - 10 pkt
2. SP 6 - 8 pkt
3. SP 1 - 7 pkt

OSiR Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
18.01.2020r. godz. 11.18 

Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące jednego z mieszkań-
ców ulicy Siostrzanej, który dokarmiając go-
łębie wyrzucał resztki jedzenia przez okno.

Odpady te spadły na
głowy przechodniów, w
tym również zgłaszają-
cego. Strażnicy szybko
ustalili sprawcę tego
czynu, któremu wytłu-
maczono w jaki sposób
i jaką  karmą należy
wspomagać wolnożyją-
ce  p tactwo.
Mężczyźnie wyjaśniono
również, iż powtórzenie
się takiej sytuacji może
zakończć się nałoże-
niem na niego mandatu.
21.01.2020r. godz. 8.27
Dyżurny straży miej-
skiej przyjął zgłoszenie
dotyczące Poloneza sto-
jącego od 2 lat na par-
kingu przy ulicy Padere-
wskiego. Początkowo
strażnicy mieli problem
z ustaleniem właściciela
pojazdu, gdyż posiadał
on "czarne" tablice reje-
stracyjne. W związku z
powyższym samochód
opasano taśmą ostrze-
gawczą  z nap isem
"Straż miejska". Tego
samego dnia w komen-
dzie straży pojawiła się
właścicielka samocho-
du, która zadeklarowa-
ła, że pojazd wkrótce zo-
stanie odrestaurowany i

www.expressem.eu www.expressem.eu

Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR
ŚWIDNICA - DZIEWIĄTKA LEGNICA
28.03.2020, godz. 19:30
Dziewiątka Legnica będzie kolejnym rywa-
lem piłkarzy ręcznych ŚKPR-u Świdnica.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz, ul. Galla Anonima, organiza-
tor: ŚKPR Świdnica

TRUSKAWKA #5: Srednusha + Organic
Sounds [etno/folk]
28.03.2020, godz. 19:00
Piąty koncert w ramach Świdnickiego Prze-
glądu Muzycznego 2020! Muzyka świata ma
specjalne miejsce na naszej scenie. Wielu
lokalnych instrumentalistów i wokalistów
angażowało się w jej tworzenie, ale nieliczni
trwają przy niej od lat.
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, 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. Ja-
nusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, organiza-
tor: ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM Świdnica

65. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI
09.04.2020, godz. 10:00
Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warsza-
wie i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają
na 65 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI. Zgłoszenia uczestników
należy wysłać na adres: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica do dnia
23.03.2020, godz . r.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR
ŚWIDNICA - TĘCZA KOŚCIAN
18.04.2020, godz. 18:00
Ostatni w tym sezonie domowy mecz
ŚKPR-u Świdnica. Zespół trenera Krzyszto-
fa Terebuna zmierzy się z groźną Tęczą Ko-
ścian.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz, ul. Galla Anonima, organiza-
tor: ŚKPR Świdnica

KABARET SMILE - "Tu i teraz"
07.05.2020, godz. 17:30
Program "Tu i Teraz" to wynik wielomiesię-
cznych obserwacji prowadzonych przez Ka-
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baret Smile. Po wnikliwej analizie zebrane-
go materiału z #obserwujemywas, powstał
program ukazujący szeroki przekrój co-
dziennych sytuacji z życia zarówno typowe-
go "Seby" , jak również celebrytów z pier-
wszych stron gazet.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

THE CUBAN LATIN JAZZ [KONCERT]

31 stycznia 2020, godz.19:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Wstęp: 50 zł - 60 zł

The Cuban Latin Jazz w projekcie Music of
Buena Vista to ogromna dawka muzyki rodem
z Kuby, muzyki, która ekscytuje, zachwyca i
jest pełna pasji. To niezwykłe połączenie mu-
zyki jazzowej, latynoskiej i kubańskich ryt-
mów. Jeśli z wypiekami na twarzy oglądaliście
film Buena Vista Social Club i cenicie sobie
muzyczne wydarzenia, które sprawiają radość,
są pełne żaru i namiętności to The Cuban
Latin Jazz zaprezentuje wam to co kochacie!
Zespół tworzą kontrabasista Roland Grze-
gorz Abreu Krysztofiak, urodzony na Kubie
muzyk, który trafił do Wrocławia na studia
na Akademii Muzycznej, gdzie studiował
klasykę. Z kolei z Ukrainy pochodzi sakso-
fonista Taras Bakovsky, który grał na ukra-
ińskich festiwalach Odessa Jazz i Muzyczne
Dialogi. Pianista Paweł Kukuła zaczynał w
Grudziądzu, trafił do Warszawy i w końcu
na wrocławską Akademię Muzyczną.
Czwartym muzykiem The Cuban Latin Jazz
jest perkusista Dominik Jaske. W zespole
gościnnie śpiewają m.in. Yaremi Kordos, Ju-
an Carlos Hechavarria, Alexis Herrera Este-
vez, Elio Rodriguez, którzy występowali na
jednej scenie z Compayem Segundo i z
Omarą Portuondo.
Zespół zdobył nagrodę Grand Prix Złotego
Krokusa, II miejsce na festiwalu jazzo-
wym Jazz nad Odrą 2018 i Tarnów Jazz
Contest, oraz III Miejsce w Blue Note
Poznań Competition i został nominowany
do Wrocławskiej Nagrody Kulturalnej
Warto 2018.

ALCHEMIA TEATRALNA: "CHRZCI-
NY"
2 lutego 2020, godz.19:00 - 21:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Wstęp:  10 zł

Serdecznie zapraszamy na najnowszy spe-
ktakl grupy dorosłych Alchemii teatralna
"CHRZCINY. Komedia, przynajmniej w za-
łożeniu".
To komediowa opowieść o wiecznie tra-
piących nas problemach rodzinnych, które
lubią eskalować w momencie, gdy wszy-
scy spotykają się w jednym miejscu przy
uroczystych okazjach. Konflikty, wzajem-
ne wyrzuty i pretensje, rozziew pomiędzy
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w pełnej krasie pojawi się na ulicach Świd-
nicy.

21.01.2020r. godz. 20.47 
Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
mieszkańca ulicy Przedwiośnie. Żona zgła-
szającego została zaatakowana przez dwa
duże psy, które wybiegły bez opieki z terenu
posesji przy ulicy Zacisze. Skierowany na
miejsce patrol szybko ustalił właściciela
zwierząt. Na szczęście tym razem nie doszło
do pogryzienia, mężczyzna został ukarany
mandatem.

22.01.2020r. godz. 14.57 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące mężczyzny w kon-
wulsjach, leżącego na trawniku przy Placu
Grunwaldzkim. Na miejsce natychmiast
skierowano patrol straży miejskiej. Zgłosze-
nie potwierdzono i o sytuacji powiadomiono
pogotowie ratunkowe. Przed przybyciem ka-
retki stan zdrowia mężczyzny uległ lekkiej
poprawie. Strażnicy ustalili, że osoba ta naj-
pierw zażyła leki przeciwpadaczkowe i prze-
ciwbólowe, a następnie popiła je dużą ilością
alkoholu. Mężczyzna został zabrany przez
pogotowie ratunkowe do szpitala.  

23.01.2020r. godz. 3.50 
Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
dotyczące skutera leżącego na środku ulicy
Spółdzielczej. Patrol straży potwierdził to
zgłoszenie. Po ustaleniach okazało się, że
skuter został skradziony tej nocy. Złodziej
ujechał nim jedynie kilkaset metrów i z nie-
ustalonych przyczyn porzucił swój łup na
środku ulicy. Sprawę kradzieży prowadzi
świdnicka Policja.
W minionym tygodniu zrealizowano 116 in-

terwencji.
info: SM Świdnica

 GMINA ŚWIDNICA
BĘDĄ KOLEJNE ŚRODKI 

NA WYMIANĘ  KOPCIUCHÓW 
Aglomeracja Wałbrzyska dba o czyste po-

wietrze, a wśród nich gmina Świdnica. Tylko w
tym roku budżetowym zostaną zwiększone wy-
datki majątkowe o 181,9 tys. zł. na wydatki o
charakterze dotacyjnym, w związku z realizacją
projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkal-
nych na terenie wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej". Inwestycje w gminach będą reali-
zowane w latach 2020-2022. 23 stycznia radni
jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2020 rok.

15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej zdecydo-
wało się na złożenie jednego, wspólnego wnio-
sku. Dzięki temu właściciele domów jednoro-
dzinnych, a także właściciele mieszkań w do-
mach wielorodzinnych m.in. z gminy Świdnica
będą mogli ubiegać się o dotacje na wymianę
wysokoemisyjnego źródła ciepła. Liderem pro-
jektu jest Miasto Świdnica. Łączne dofinansowa-
nie projektu dla 15 gmin wynosi ponad 16 mln
zł.

Warto dodać, że program "aglomeracyjny"
będzie drugim działaniem z którego będą mogli
skorzystać mieszkańcy gminy Świdnica dokonu-
jąc wymiany pieców. W 2019 roku Rada Gminy

przyjęła Regulamin  udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofi-
nansowanie wymiany systemów ogrzewania sta-
rego typu wykorzystujących paliwo stałe na eko-
logiczne źródła ciepła w nieruchomościach o
charakterze mieszkalnym położonych na terenie
Gminy Świdnica. W ubiegłym roku z tej formy
wsparcia skorzystało 40 osób. Kwota dofinanso-
wania nie mogła przekroczyć 7 tys. zł. Wszystkie
udzielone dotacje pochodziły z budżetu gminy
Świdnica. W tym roku gminny program wymia-
ny pieców będzie kontynuowany. W uchwale
budżetowej na 2020 rok radni przeznaczyli na ten
cel 300 tys. zł.

W  chwili obecnej gromadzone są dokumen-
ty w celu podpisania ostatecznej umowy z Insty-
tucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.
O szczegółach będziemy informować na bieżą-
co.

WYCIECZKI I ŚPIEW 
SEKRETEM DŁUGOWIECZNOŚCI

PANA JÓZEFA
Mieszkańcy Lutomi Górnej mają szczególne

powody do dumy. To właśnie ta miejscowość
może pochwalić się kolejnym stulatkiem. 23 sty-
cznia swój wyjątkowy jubileusz obchodził pan
Józef Stasiuk.

Urodził się w miejscowości Kołomyja, obe-
cnie to miasto na zachodniej Ukrainie, w obwo-
dzie iwanofrankowskim. Do Świdnicy przybył w
latach 60. XX wieku. W gminie Świdnica miesz-
ka od ponad 30 lat. Jest szczęśliwym ojcem 3
córek, 1 wnuka, 1 wnuczki i 2 prawnuków. Pan
Józef przez wiele lat pracował w Świdnickiej
Fabryce Mebli. Bliskie jego sercu były też kuli-
naria, stąd też własna działalność w dziedzinie
gastronomii.

Z życzeniami do pana Józefa w dniu urodzin
przybyli: wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek,
radna Rady Gminy Lucyna Mroczek, rzecznik
prasowy Janusz Waligóra, sołtys sołectwa Luto-
mia Górna Wiesław Rymarz, przewodniczący
rady sołeckiej Przemysław Dziagacz a także Bar-
bara Monarcha kierownik inspektoratu ZUS w
Świdnicy.

Składając życzenia z okazji wyjątkowego
Jubileuszu wójt gminy Świdnica życzyła panu
Józefowi zdrowia, radości, szczęścia oraz wszel-
kiej pomyślności na każdy dzień życia. Przeka-
zała również listy gratulacyjne z okazji 100 rocz-
nicy urodzin z Kancelarii Premiera Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody
Dolnośląskiego Jarosława Obrembskiego.

Pytając o receptę na długowieczność - córka
jubilata żartobliwie mówiła, że za tym kryją się
wycieczki i śpiew, bo tatuś bardzo lubi podróżo-
wać i śpiewać. Jak w trudnych czasach wystar-
czało pieniędzy na paliwo to była ogromna ra-
dość. W ubiegłym roku byliśmy na dwóch wy-
cieczkach, ale w poprzednich latach było ich
zdecydowanie więcej - podkreślała pani Elżbie-
ta.

W gminie Świdnica pan Józef jest pierwszym
mężczyzną, który świętuje setne urodziny, a 6
mieszkańcem w dotychczasowej historii naszej
gminy. Jubilatowi raz jeszcze składamy naj-
serdeczniejsze życzenia!

ĆWICZĄ BEZ WYMÓWEK ŻEBY
ZDROWYM BYĆ

Od ponad czterech miesięcy przedszkolaki z
Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej
biorą udział w ogólnopolskiej akcji "Zdrowo i
Sportowo". Jej głównym celem jest aktywizacja
ruchowa dzieci do 10 roku życia.
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Akcja ma za zadnie pokazać dzieciom, rodzi-
com i nauczycielom, jak potrzebne jest uprawia-
nie sportu oraz jak ważna jest ogólna aktywność
ruchowa. Ile daje radości, jak wpływa na zdro-
wie, samopoczucie, ogólną sprawność, dyscypli-
nę, myślenie, koncentrację, buduje relacje z in-
nymi członkami grupy.

Nasze działania pokazują, że ćwiczyć można
praktycznie zawsze i wszędzie. U nas nie ma
zgody na wyjaśnienia, typu "u nas nie ma odpo-
wiedniej sali", "pogoda dziś jest nieciekawa", czy
też "gdybyśmy mieli takie wyposażenie to". Ćwi-
czyć i być aktywnym można zawsze i wszędzie
- podkreśla Beata Klęsk, dyrektor przedszkola.
Gratulujemy!

JANINA CZERNIAK ZASŁUŻONĄ
DLA GMINY ŚWIDNICA

Decyzją Rady Gminy Świdnica pani Janina
Czerniak, mieszkanka Lutomi Górnej została
włączona do panteonu Zasłużonych dla Gminy
Świdnica. Uroczyste wręczenie statuetki oraz
dyplomu odbyło się podczas XX jubileuszowego
"Wieczorku Seniora" w Lutomi Górnej, którego
była współpomysłodawczynią.

Z ogromną przyjemnością mam zaszczyt
wręczyć Pani to najważniejsze wyróżnienie
przyznawane przez Radę Gminy Świdnica mie-
szkańcom naszej gminy od 2002 roku. To z Pani
inicjatywy i pomysłu w 2000 roku w Lutomi
Górnej zorganizowano pierwszy w  gminie
"Wieczorek Seniora", który na stałe wpisał się w
tradycje kultywowane nie tylko w tym, ale też i
w innych sołectwach. Zawsze miła i życzliwa w
kontaktach międzyludzkich, wzbudzająca ogro-
mną sympatię i szacunek wśród mieszkańców i
zdecydowanie wyróżniająca się w czasie swojej
pełnej aktywności życiowej. Taka jest pani Czer-

niak - mówiła wójt gminy Teresa Mazurek, pod-
kreślając, że pani Janina w pełni zasługuje na
uznanie i to wyróżnienie.

Potwierdzeniem tej decyzji były gromkie
brawa płynące z sali od ponad 200 seniorów.
Bardzo wielu z nich to wychowankowie pani
Janiny, którzy wstali aby potwierdzić swoją obe-
cność.

Pani Janina Czerniak jest mieszkanką Luto-
mi Górnej od 1962 r., obecnie emerytowany
nauczyciel. Swoją pracę zawodową rozpoczęła
jako nauczyciel geografii w Szkole Podstawo-
wej w Lutomi Górnej. Po reorganizacji syste-
mu oświaty i powołaniu szkół zbiorczych,
swoją dalszą pracę kontynuowała w jednej z
pierwszych zbiorczych szkół gminnych w Pol-
sce - jaką utworzono w Lutomi Dolnej. Pracę
nauczyciela od samego początku, aż do jej
zakończenia wykonywała z największym od-
daniem i pasją. Była wspaniałą nauczycielką,
organizatorką wielu wycieczek jak również
animatorką życia kulturalnego dzieci i mło-
dzieży, poprzez organizację teatrzyków oraz
szeregu imprez i uroczystości szkolnych. Po
przejściu na emeryturę w 1986 r. wierna swojej
wcześniejszej pasji stała się niestrudzoną akty-
wistką w życiu lokalnej społeczności. Przez
okrągłe 20 lat była bardzo zaangażowaną
członkinią, a przez jedną kadencję przewodni-
czącą Rady Sołeckiej.
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miastowymi i tymi, ze wsi są paliwem napę-
dzającym 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

TRUSKAWKA #2: The Shapeless One +
Toxide + Mindless [rock]
7 lutego 2020, godz.19:00 - 23:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica

THE SHAPELESS ONE
Wspólne uwielbienie do Black Sabbath
ruszyło ich do działania i od połowy 2016
roku zaczęli szlifować kawałki swojego
ulubionego bandu. To drugi tegoroczny
zespół ze Świebodzic! Skład: Jędrzej Li-
zakowski (gitara, wokal), Wojtek "Gładki"
Bartkiewicz (gitara), Maciej "Kraken" Olę-
dzki (wokal, bas), Tomasz "Grolu" Grole-
wski (perkusja).
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W dotychczasowej historii gminy pani Jani-
na Czerniak jest 96 mieszkanką, którą Rada Gmi-
ny Świdnica uhonorowała tytułem Zasłużony dla
Gminy Świdnica. Serdecznie gratulujemy!

ZAKOCHAĆ SIĘ MOŻE KAŻDY,
WYTRWAĆ W MIŁOŚCI NIELICZNI

Doskonale wiedzą o tym państwo Bolesław
i Cecylia Pączek z Boleścina, którzy 25 stycznia
wraz z 6 parami świętowali swoje diamentowe
gody małżeńskie.

Uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Świdnicy uświetniły występy gminnych ze-
społów: Ludowo-Estradowego "Mokrzeszów"
pod kierunkiem Marii i Wojciecha Skiślewicz
oraz "Ale Babki", którego kierownikiem jest
Zdzisław Christ.

Jubileuszowe uroczystości zawarcia związku
małżeńskiego są piękne i ważne nie tylko dla Was
samych, szczęśliwych małżonków, ale dla całej
naszej społeczności - bo dają nam poczucie warto-

ści związku małżeńskiego. Każdy dzień Waszego
życia to bogata i piękna karta historii Waszych
rodzin, ale i naszego regionu, gminy i miasta Świd-
nica, bo właśnie tu spędziliście swoje najpiękniej-
sze lata. Jesteście jeszcze Państwo z tego pokolenia,
że jak się coś w życiu psuło to staraliście się to
naprawić . Dzisiaj jest tak, że jak się coś zepsuło to
się wyrzuca. Dlatego też zakochać się może każdy,
wytrwać w miłości nieliczni. Wiedzą o tym dosko-
nale państwo Cecylia i Bronisław Pączek, którzy
przeżyli ze sobą 60 lat. Pani Cecylia to pierwsza
Zasłużona dla Gminy Świdnica,  wieloletnia sołtys
Boleścina, członkini ówczesnego Zespołu Tanecz-
nego "Boleścin", którego była współzałożycielką.
Podczas jubileuszu możemy podziwiać nasze pięk-
ne, gminne zespoły. Dziękuję pani Cecylii za dba-
łość o sprawy sołectwa, pielęgnowanie tradycji i
kultury w swojej wsi. Życzę Państwu dalszej wza-
jemnej życzliwości, szacunku, a także uśmiechu i
pogody ducha na co dzień, abyście w zdrowiu i w
szczęściu doczekali kolejnych jubileuszy - mówiła
Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

XX WIECZOREK SENIORA W
LUTOMI GÓRNEJ

Piękną tradycję spotkań dla seniorów zapo-
czątkowali w 2000 roku pani Janina Czerniak i
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TOXIDE
Zespół powstał w 2018 roku z inicjatywy
Radka i Artura, którzy wcześniej zasilali
m.in. Pornos Karabinos. Premierowy kon-
cert zagrali w roli supportu Dr Misio a kolej-
ny podczas WOŚP i w paru innych miej-
scach w 2019 roku. Skład: Artur Wojtusiak
(gitara), Aneta Bałos (wokal), Radosław Du-
szyński (perkusja), Daniel Młynarczuk (gi-
tara basowa).
MINDLESS
Wciąż najmłodszy zespół na świdnickiej
scenie muzycznej! Jeśli lubicie surowe
brzmienie i kapele, które gustują we flanelo-
wych koszulach to znajdziecie tutaj coś dla
siebie. Skład: Kacper Kwiatkowski (perku-
sja), Janek Sobel (gitara, wokal) , Maciek
Galewski (gitara), Filip Surowiec (bas, wo-
kal).

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA [operet-
ka]
8 lutego 2020, godz.18:00 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Wstęp: 60 zł - 70 zł

"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. Do
najsłynniejszych przebojów należą: Choć na
świecie dziewcząt mnóstwo, Artystki, arty-
stki, artystki z varit, W rytm walczyka serce
śpiewa - kochaj mnie.
Na scenie wystąpią wspaniali soliści mię-
dzynarodowych scen operowych z towarzy-
szeniem znakomitej Orkiestry Teatru Muzy-
cznego Arte Creatura. Wprawiają w za-
chwyt, porywają wspaniałymi głosami,
wzruszają i bawią do łez, oczarowują kun-
sztem i wirtuozerią, Na scenie zobaczymy
laureatów międzynarodowych konkursów
wokalnych i prawdziwych wirtuozów swo-
ich instrumentów występujących u boku
wybitnych dyrygentów. Każdy spektakl
kończy się owacjami na stojąco i na długo
zapada w pamięć widzów.
Fabuła operetki opowiada o ponadczaso-
wych ludzkich pragnieniach - miłości i
szczęścia, wbrew woli rodziny i różnicom w
statusie społecznym. Młody książę Edwin
zakochany w węgierskiej artystce kabareto-
wej Sylwii gotowy jest popełnić mezalians i
poślubić szansonistkę. Sylwia boi się jed-
nak, że rodzina ukochanego nie zaakceptuje
związku. Tymczasem stary książę ojciec
wzywa Edwina do Wiednia, by doprowadzić
do jego ślubu z zamożną hrabianką Stasi.
Sylwia dowiaduje się o zaręczynach ukocha-
nego i desperacko wyrusza do Wiednia. Na
balu, udając żonę hrabiego, oczarowuje
wszystkich łącznie z niedoszłymi teściami.
Wśród gości ogólny śmiech wzbudza plotka
o szansonistce, która kochała się nieszczęśli-
wie w Edwinie i odtąd nazywana jest "księż-
niczką czardasza". Gdy Edwin rozpoznaje
Sylwię, cieszy się, że ta wyszła za mąż, bo
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pan Marian Jędrzejczak. Odbywają się one nieprze-
rwanie od 20 lat, przy wsparciu sołtysów, rad sołec-
kich Lutomi Górnej, Lutomi Dolnej, miejscowych
radnych, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji oraz sponsorów. Uczestniczą w nich senio-
rzy z 5 miejscowości: Lutomi Górnej, Lutomi Do-
lnej, Lutomi Małej, Stachowic i Stachowiczek. W
tym roku organizatorzy wraz z ponad 200 seniorami
świętowali swój okrągły 20. jubileusz.

Był tort, życzenia, gratulacje, wspólna zaba-
wa taneczna, występy kabaretowe, a przede
wszystkim okazja do wzajemnych spotkań i roz-
mów z dawno niewdzianym sąsiadem. Cieszy
mnie Państwa obecność, a szczególnie fakt, że
takie spotkania na stałe wpisały się w kalendarz
obu rad sołeckich. Z okazji nowego roku proszę
przyjąć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdro-
wia, wszelkiej pomyślności i życzliwości. Niech
każdy dzień będzie dla Was źródłem szczęścia -
życzyła wszystkim uczestnikom spotkania wójt
gminy Teresa Mazurek.

REGION
KOORDYNACJA PODSUMOWUJE

Prawie 19 tysięcy spraw prowadził w 2019 r.
Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia
Społecznego Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy, który działa w Wałbrzychu. To
wsparcie w uzyskaniu świadczeń dla Dolnoślą-
zaków powracających z zagranicy lub wyjeżdża-
jących tam do pracy. Od lutego 2020 r. zmianie
ulegną godziny obsługi klientów wydziału.

Koordynacja systemów zabezpieczenia spo-
łecznego to nic innego, jak ustawowa pomoc dla
osób wykonujących pracę za granicą, przed utra-
tą ochrony w zakresie zabezpieczenia społeczne-
go. Dzięki temu Dolnoślązacy pracujący na tere-
nie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Szwajcarii mają zapewnio-
ną ochronę socjalną i mogą skorzystać ze świad-
czeń obowiązujących w danym kraju.

- To są bardzo różne świadczenia. Dotyczą
przede wszystkim ustalenia prawa do zasiłku dla
bezrobotnych po zatrudnieniu w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, czy też doku-
menty potrzebne do uzyskania świadczenia ro-
dzinnego na dzieci, które mogą otrzymywać ro-
dzice. Możliwe jest również przenoszenie
uprawnień z innego kraju do Polski - tzw. transfer
zasiłków. Wszystkich takich spraw rozpatrujemy
od ponad 1,2 do 1,9 tysiąca miesięcznie. To
żmudna praca 12-osobowego zespołu, który z
Wałbrzycha zapewnia taką formę wsparcia wszy-
stkim zainteresowanym mieszkańcom Dolnego
Śląska - mówi Iwona Stach-Janyst, wicedyrektor
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
której podlega wydział. 

Najwięcej spraw dotyczy właśnie ustalenia
prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o który wnio-
skują osoby wcześniej pracujące za granicą. Ko-
nieczne jest złożenie kompletu dokumentów, ale
bardzo często brakujące zaświadczenia od praco-
dawców, które muszą być ściągane z zagranicy.
To oczywiście wymaga dużo czasu, ale nie tylko.

- Sam wniosek o ustalenie prawa do zasiłku
- zgodnie z ustawowymi przepisami - jest złożo-
ny

z kilku załączników. W związku z tym, samo
rzetelne wypełnienie tych dokumentów zajmuje
średnio godzinę. Następnie konieczna jest reje-
stracja w systemach elektronicznych i weryfika-
cja całej dokumentacji. Pracujemy systematycz-

nie i wnikliwie przy każdym wniosku. Unikamy
pośpiechu, który może przyczynić się do popeł-
nienia błędów w kompleksowej obsłudze sprawy
oraz w wydaniu decyzji administracyjnej. Chce-
my zadbać o jeszcze sprawniejszą obsługę wnio-
sków, dlatego od lutego wprowadzamy zmiany
w funkcjonowaniu wydziału i obsługi klientów
w siedzibie DWUP w Wałbrzychu - zapowiada
wicedyrektor Stach-Janyst.

Klienci, którzy zgłoszą się osobiście do Wy-
działu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia
Społecznego od początku lutego 2020 r. w każdy
poniedziałek będą obsługiwani w godz. 7.30-
15.30, a od wtorku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Oprócz tego przez cały tydzień w godz. 7.30-
15.30 będzie można uzyskać wszelkie informa-
cje telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Niezbędne dokumenty i aktualności znajdują
się pod adresem www.dwup.pl/kszs

***
Koordynacja systemów zabezpieczenia spo-

łecznego na Dolnym Śląsku w 2019 r. w liczbach

jako rozwiedziona hrabina, będzie plasowała
się wyżej na drabinie społecznej niż jako "ka-
bareciara". To łamie Sylwii serce. Jednakże po
wielu zwrotach akcji i pozorowanej próbie
samobójczej Edwina zakochani padają sobie
w ramiona, a stary książę godzi się wyborem
syna. Okazuje się bowiem, że księżna matka
także była niegdyś szansonistką, syn musi być
więc "genetycznie obciążony".

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA  AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ

LITERACKĄ - ŚWIDNICA 2020
Celem konkursu jest możliwość profesjo-

nalnego wydania zgłoszonej do konkursu auto-
rskiej książki literackiej w oryginalnej, atra-
kcyjnej graficznie i edytorsko formie.

REGULAMIN
Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojekto-
wanie i przygotowanie do druku autorskiej książki
literackiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść,
zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami
twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opraco-
waniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej
książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją
autora.
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka
Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida  w Świdni-
cy.
2. W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy
ukończyli 18. rok życia. Konkurs nie jest anonimowy,
prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora.
3. W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane
projekty książek. Na konkurs jeden autor może nade-
słać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku
autorską książkę literacką, dotychczas nie publiko-
waną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz
poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowol-
nym opracowaniu graficznym wykonanym samo-
dzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych
osób.
4. Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.
5. Projekty należy przygotować w formacie PDF z
rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK.
Należy zachować bezpieczny margines  teksty nie
powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu
A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy
bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format
pracy konkursowej - A5, objętość do 120 stron razem
ze stronami redakcyjnymi oraz okładką (w tym co
najmniej 15% ilustracji). Projekt należy nagrać na
płytę CD/DVD oraz wydrukować w 5 egzempla-
rzach.

6. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgło-
szenia wraz z oświadczeniami niezbędnymi do prze-
prowadzenia konkursu. Kartę Zgłoszenia należy po-
bra ć  ze s t rony internetowej  Organizatora
www.mbp.swidnica.pl.
7. Jury przyzna tylko jedną nagrodę.
8. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie
zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literac-
kiej w nakładzie 500 egz. (w tym 200 egz. otrzyma
autor) oraz nagroda pieniężna
 w wysokości 3000 złotych.
9. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego
dodatkowego honorarium związanego  z publikacją
książki.
10. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w
nagrodzony projekt książki związany
 ze stronami redakcyjnymi.
11. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia
zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki
do druku i nieprzyznania nagrody.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do
Organizatora.
13. Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać
listem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia
31marca 2020 roku na adres: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy
ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopi-
skiem KONKURS - ŚWIDNICA 2020.
14. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i
promocja nagrodzonej książki nastąpi w 2020 roku.
Zawiadomienie o wynikach do 15 maja 2020 roku  na
stronie internetowej Organizatora  www.mbp.swid-
nica.pl.
15. Zwrot prac nadesłanych na konkurs autorom,któ-
rzy wyrażą takie życzenie  zaznaczając   odpowied-
nie pole w Karcie Zgłoszenia oraz wysyłka nagrodzo-
nej książki nastąpi do 31 grudnia 2020 roku.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej
publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagro-
dzonej pracy w prasie i innych mediach w celach
promocji konkursu bez powiadamiania autora.
17. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesła-
nie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich
warunków regulaminu.
18. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
74 640 09 46, oraz e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl

- 18.800 - wydanych decyzji, zaświadczeń i opi-
nii w sprawach Dolnoślązaków;
- 1.229-1.907 - tyle spraw miesięcznie obsługi-
wali pracownicy Wydziału Koordynacji Syste-
mów Zabezpieczenia Społecznego DWUP;
- 7.729 - wystąpień skierowano w sprawie po-
twierdzenia ubezpieczenia w krajach członko-
wskich UE;
- 4.852 - odpowiedzi wpłynęły z zagranicznych
urzędów pracy;
- 4.999 - decyzji wydano w związanych z pra-
wem do zasiłku.
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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 Wiele spraw się nałoży, toteż z
niektórych rzeczy będziesz musiał zre-
zygnować. Nie możesz być jednocześnie
w dwóch tych samych miejscach. Bę-
dziesz musiał zdecydować co jest najważ-
niejsze i to sprawi Ci najwięcej kłopotu.
Sprawy sercowe ułożą się tak, jak to sobie
wyobrażałeś. 
BYK Ktoś niesłusznie będzie miał do Cie-
bie pretensje. Bardzo Cię to zdenerwuje, ale
ostatecznie, po wielkiej kłótni, wszystko zo-
stanie wyjaśnione, a Ty oczyszczony z za-
rzutów. W tym tygodniu nie obawiaj się
kłopotów finansowych, ani też rodzinnych.
Wolny czas postaraj się wykorzystać na wy-
poczynek. 
BLIŹNIĘTA Z każdym dniem będziesz
czuł się coraz bardziej zmęczony i znużony.
Powinieneś przestać się tak przejmować.
Wszystko dobrze się ułoży i za kilka dni
zapomnisz o całej sprawie. Nadszedł rów-

nież czas, abyś przestał wyręczać w obo-
wiązkach swoich bliskich. Zobaczysz, że
doskonale sobie z nimi poradzą.
RAK Pojawienie się nowych problemów
to jeszcze nie koniec świata. Bywałeś już
w gorszych opałach i zawsze dawałeś sobie
radę. Postaraj się nie robić niczego na siłę.
W krytycznym momencie możesz poprosić
o wsparcie osobę spod znaku Wodnika, z
pewnością Cię nie zawiedzie. 
LEW W tym tygodniu ktoś odda Ci coś,
co wcześniej pożyczył. Będzie się to wią-
zało z niezapowiedzianą wizytą, która po-
krzyżuje Twoje plany. W pracy nadarzy
się okazja, żeby więcej zarobić. Postaraj
się maksymalnie ją wykorzystać. Wiele
radości przyniesie czas spędzony z uko-
chaną osobą.
PANNA Nadszedł właściwy moment na prze-
prowadzenie zmian. W tym tygodniu będą ku
temu sprzyjały wszystkie okoliczności. Brak
inicjatywy ze strony kogoś bliskiego jest efe-
ktem Twojego wcześniejszego zachowania.
Dlatego powinieneś coś zrobić. A co? Niech
Ci serce podpowie. 
WAGA Z powodu pewnego wydarzenia bę-
dziesz zmuszony zmienić swoje plany. Nie
powinieneś z nich jednak rezygnować. Wszy-
stko można załatwić w późniejszym terminie.
A naprawdę warto. Sytuacja finansowa się
unormuje i nie będzie Ci spędzała snu z oczu.

Bardzo dobrze zapowiada się początek
przyszłego tygodnia. 
SKORPION Ciągle kogoś naśladujesz. I
stajesz się przez to śmieszny i nienaturalny.
A przecież posiadasz wiele wartościowych
zalet i małpowanie innych nie jest Ci po-
trzebne. Więcej wiary w siebie. Doceń to, co
posiadasz. Wtedy sukces gwarantowany. 
STRZELEC Ciągle za czymś gonisz i nie
masz nawet czasu żeby się zorientować, że
bardzo wiele się ostatnio zmieniło. Do wielu
spraw musisz podejść inaczej. Przede wszy-
stkim nie obwiniaj partnera o wszystkie nie-
powodzenia i przeciwności jakie niesie ży-
cie. Sprawy finansowe zostaną pomyślnie
rozwiązane. 
KOZIOROŻEC Będziesz miał znakomity
tydzień. Nie dość, że załatwisz sprawy na
których Ci zależy, to jeszcze pojawi się wie-
le nowych możliwości, które przyniosą zna-
czny sukces finansowy. Wszystko to oczy-
wiście będzie wymagało znacznego zaan-
gażowania. 
WODNIK Weźmiesz udział w jakimś waż-
nym przedsięwzięciu. Wszyscy będziecie
tym bardzo przejęci. Pojawi się rozbieżność
zdań i różne pomysły na realizację tego za-
dania. Ostatecznie wybierzecie właściwy
wariant i osiągniecie sukces. Wiele zamie-
szania wprowadzi osoba spod znaku Ryb. 
RYBY Tydzień ani dobry ani zły. Niewiele
się wydarzy. Będzie Cię to trochę drażniło.
Postaraj się wykorzystać ten czas dla siebie.
Sprawy sercowe pozostaw swojemu biego-
wi. W życiu uczuciowym niczego nie moż-
na ponaglić. Ważne że oboje pragniecie tego
samego. Reszta sama jakoś się ułoży. 

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 prowadzo-
ne przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Sole-
cka-Szyja. 

 N A U K A 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6377 33,71 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie
miejskie, 188.000 zł
0-6369 62,90 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, - udziały 150.000 zł
0-6368 99,40 m kw., 4 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, 365.000 zł
0-6366 65,69 m kw., 2 pokoje, III piętro, ogrzewanie
piecowe + kominek, 116.000 zł
10144 70,60 m kw., 2 pokoje, parter, ładna kamieni-
ca, ogrzewanie gazowe, 255.000 zł
0-6344 49,70 m 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
0-6318 114 m 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 110,10 m kw., 3 pokoje, I piętro, 2 balkony,
ogrzewanie gazowe 330.000 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,
ogrzewanie centralne - piec węglowy, balkon,
248.000 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, 310.000 zł
- Zawiszów
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewa-
niemiejskie - 309.000 zł - Zawiszów
WYŁĄCZNOŚCI:
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 210.000 zł 
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna
83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna
99.960 zł 
INNE LOKALIZACJE
0-6320B 78,81 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie
- kocioł olejowy, Lubachów 135.000 zł
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 1.250 zł
0-6365 WM 58,40 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrze-
waniegazowe, umeblowane - okoliceGalerii 1.900 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
0-6086 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.
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDA-
ŻY I WYNAJĘCIA:
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszcze-
nia + zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/
m kw.
10142 97,70 m kw., lokal użytkowy, sala sprzedaży
+ magazyn + zaplecze socjalne, 3.500 zł + 653 zł
czynsz
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum
I piętro, 3.000 zł
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
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
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  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku
wynajem - 2.200zł/m-c
007598 24 m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem
- 1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6380 120 m kw., działka 8,67 ara, 10 km od
Świdnicy - kierunek Wałbrzych, 295.000 zł
0-6373 273 m kw., działka 17,20 a, dom - wysoki
standard + dom w stanie deweloperskim 1.400.000 zł
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 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
0-6031 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
0-5313 180 m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świdnicy,
100.000 zł
0-5135 270 m kw., do remontu, okolice Świebodzic,
165.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-4274  260 m kw., działka 6,39 ara, może być
dwurodzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewa-
nie eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3780  210 m kw., działka 7,5 ara, zabudowa
bliźniacza, po remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218 m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m kw., działka 50 arów, idealny na
pensjonat, 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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