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W skrócie...

WIEŻA RATUSZOWA
ZAPRASZA W FERIE!

Informujemy, że w okresie ferii zimowych,
począwszy od wtorku 11 lutego, wstęp do
wieży ratuszowej dla dzieci i młodzieży
szkolnej jest BEZPŁATNY.
Jednocześnie przypominamy - że zgodnie z
Regulaminem - osoby poniżej 16. roku życia
mogą przebywać na Wieży wyłącznie pod
opieką osoby dorosłej. W tej chwili w obie-
kcie prezentujemy 4 wystawy:
◆ "Portrety, murale, obrazy" autorstwa Ro-

berta Kukli,
◆ "Zakamarki, ulice, pejzaże mojego mia-

sta" Mariana Twardowskiego,
◆ "Czerwony Baron - życie, śmierć, po-

pkultura"
◆ "Walory przyrodnicze i krajoznawcze

Powiatu Świdnickiego"
Serdecznie zapraszamy!

***
TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
Każda trzecia niedziela w miesiącu
Serowarnia w Lutomierzu, wstęp wolny

PROMOCJE 2019 - 29. OGÓLNOPOL-
SKI PRZEGLĄD MALARSTWA MŁO-
DYCH
do 08.03.2020
Muzeum Regionalne, ul. Klasztorna 6, Ja-
wor, wstęp wolny

"WOBEC CODZIENNOŚCI" - wernisaż
wystawy
14.02.2020, godz., godz. 18:00
Często nie potrafimy oddzielić tego co istot-
ne od medialnego szumu. Nie wiemy, gdzie
kończy się prawda, a zaczyna manipulacja .
Zacierają się normy i różnice między po-
rządkiem a chaosem. Stajemy bezradni wo-
bec faktów dokonanych. Z takich przemy-
śleń zrodził się pomysł na wystawę "Jelenio-
górskiej Strefy Fotografii".
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
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
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POSZUKUJEMY AUDYTORÓW 
DO PROGRAMU 

WYMIANY PIECÓW
W związku z realizacją projektu grantowego

pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wy-
branych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej", poszu-
kujemy audytorów, którym zostanie zlecone wyko-
nanie audytów energetycznych na terenie 15 gmin,
według metodologii narzuconej przez Instytucję
Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Gminy biorące udział w projekcie to: Bogu-
szów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna
Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Miejska No-
wa Ruda, Nowa Ruda, Strzegom, Miasto Świd-
nica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Walim,
Miasto Wałbrzych oraz Żarów.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymia-
nę wysokoemisyjnego źródła ciepła na bardziej
ekologiczne w ramach ww. projektu, będą zobli-
gowani do złożenia wypełnionego formularza
wniosku wraz z załączonym do niego audytem
energetycznym, wykonanym według ściśle okre-
ślonego wzoru.

Audyty powinny być sporządzane przez oso-
by z wykształceniem wyższym technicznym w
zakresie energetyki, inżynierii środowiska, bu-
downictwa lub pokrewnych. Powinny być one
wykonane na terenie nieruchomości i w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia/zle-
cenia wykonania audytu.

Wszystkie osoby zainteresowane wykony-
waniem audytów w ramach projektu grantowe-
go, zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się
26 lutego 2020 roku o godzinie 13.00 w sali narad
Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. Po spot-
kaniu, spośród osób zainteresowanych Lider
Projektu wyłoni audytorów, którzy będą zobo-
wiązani do wykonywanie audytów energetycz-
nych mieszkańcom biorącym udział w projekcie.

W załączeniu link do strony IPAW, na której
znajduje się wzór uproszonego audytu energety-
cznego, wraz z instrukcją jego wypełnienia -
załącznik numer 7.

https://ipaw.walbrzych .eu/skorzystaj-z-pro-
gramu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wniosko
w/poddzialanie-3-3-4-efektywnosc-energetycz
na-w-budynkach-uzytec znosci-publicznej-i-se-
ktorze-mieszkaniowym-zit-aw-typ-3-3-e-mode
rnizacja-systemow-grzewczych-i-odnawialne-z
rodla-energii-proj/

ZAKAZ WSTĘPU DO PARKU
MŁODZIEŻOWEGO

W związku z uszkodzeniem wielu drzew i
nadal występującym silnym wiatrem, ze względu
na bezpieczeństwo osób tam przechodzących, od
dzisiaj do odwołania Urząd Miejski w Świdnicy
wprowadza zakaz wstępu do Parku Młodzieżo-
wego. 

Szacuje się, że podczas trwającej od kilku dni
wichury uszkodzeniu uległo kilkadziesiąt drzew.
Jest jeszcze dużo wiszących gałęzi. Na terenie
parku, w zależności od panujących warunków
atmosferycznych, prowadzone będą prace po-
rządkowe.

Tablice informacyjne o zakazie wejścia do
parku zamontowane zostaną przy sześciu wej-
ściach do niego.  

ZAPRASZAMY SENIORÓW 
WRAZ Z DZIEĆMI

NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Z myślą o świdnickich seniorach (w wieku

60+) i dzieciach (w wieku od 7 do 14 lat) będą-
cych pod ich opieką, miasto Świdnica organizuje
bezpłatne zajęcia warsztatowe. 

Pierwszy cykl spotkań zaplanowano od lute-
go do kwietnia. Obejmie on:

- warsztaty rękodzielnicze - ćwiczenia umie-
jętności manualnych, które pobudzają kreatyw-
ność, z wykorzystaniem różnych materiałów:
drewno, tekstylia, włóczki, wiklina;

- tai - chi - system ćwiczeń fizycznych, kła-
dący nacisk na równowagę, koordynację
i rozluźnienie w ruchu.

Będą odbywały się one popołudniu, w czte-
rech grupach, w następujących lokalizacjach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy, ul.
Ofiar Oświęcimskich 30 

- Centrum Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych w Świdnicy, ul. Długa 33

- Centrum Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych w Świdnicy, Rynek 39-40

Zapisy do poszczególnych grup już od wtor-
ku, 11 lutego, prowadzić będzie Regionalna In-
formacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy.
11 i 12 lutego zapisywać się mogą tylko seniorzy
wraz z dziećmi, nad którymi będą sprawować
opiekę. W przypadku wolnych miejsc, w kolejnych
dniach będą prowadzone zapisy samych seniorów,
chcących wziąć udział w warsztatach. Pierwsze
zajęcia zaplanowano w piątek, 14 lutego.

Niezbędne dane do zapisów: imię i nazwisko,
adres zameldowania, PESEL, nr telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona - w czterech
grupach uczestniczyć może łącznie 80 osób, dla-
tego też decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty organizowane są w ramach proje-
ktu "Transgraniczna integracja międzypokole-

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
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WERNISAŻ WYSTAWY
15.02-04.04.2020, godz. 12:00
Na wernisażu wystawy będzie można po-
znać zasady liczenia na liczydłach oraz na
kostkach Napiera.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa

WYWRÓCONA BAJKA O KAPTURKU
16.02.2020, godz. 16:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 15/20
zł

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

FORUM TEATRÓW NIEZALEŻNYCH
"TRANSFORMACJE"
18.02-22.02.2020, godz. 18:00
Forum Teatrów Niezależnych "Transforma-
cje" jest festiwalem odbywającym się w Świd-
nickim Ośrodku Kultury od 2002 roku z ini-
cjatywy Adama Reczucha. Przegląd ma chara-
kter niekonkursowy i stanowi przede wszy-
stkim miejsce swobodnej dyskusji na temat
sztuki i poruszanych przez nią problemów.
Wstęp wolny, 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-
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niowa", współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej 2014 -
2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska. 

180 UCZNIÓW WZIĘŁO UDZIAŁ 
W LEKCJACH OBYWATELSKICH

Co to jest konstytucja i demokracja? Na
czym polega trójpodział władzy w Polsce? Jak
funkcjonuje samorząd terytorialny? Czym zaj-
muje się prezydent, a czym miejscy radni? Na te
i wiele innych pytań odpowiedziała siódmokla-
sistom prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Sła-
niewska.

W styczniu i lutym w sali narad Urzędu Stanu
Cywilnego odbyły się trzy "Lekcje Obywatel-
skie". W spotkaniach wzięło udział około 180
uczniów klas siódmych z ośmiu świdnickich
szkół podstawowych: SP1, SP4, SP6, SP8,
SP105, SP 315, Szkoły Społecznej oraz Szkoły
"Bliżej Dziecka". Uczestnicy spotkań nie tylko
wysłuchali wykładu prezydent, ale również mieli
okazję sami wykazać się wiedzą, odpowiadając
na zadawane przez prowadzącą pytania. Najbar-
dziej aktywni i zaangażowani zostali nagrodzeni
upominkami oraz egzemplarzem Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.

Siódmoklasiści zostali również zaproszeni -
już w kolejnym roku szkolnym - do wzięcia
udziału w konkursie "Zalogowani". O tym , dla-
czego warto w nim uczestniczyć, dowiedzieli się
oglądając film podsumowujący zeszłoroczną
edycję konkursu.

Edukacja obywatelska, realizowana w ra-
mach programu "Zostańcie z nami - Miasto i
Powiat Świdnica", ma na celu motywować mło-

dzież do bycia aktywnymi obywatelami, kształ-
tującymi przyszłość naszego miasta. Hasło prze-
wodnie spotkań młodzieży z prezydent brzmi:
"wszyscy mamy wpływ na otoczenie, w którym
żyjemy".

AUTORSKA GRA PLANSZOWA 
W piątek, czyli w ostatni dzień stycznia 2020

roku, zdarzyło się coś, na co grupa młodzieży z
Banacha czekała z niecierpliwością. Po kilku
miesiącach od rozpoczęcia projektu dofinan-
sowanego ze środków Ministerstwa Kultury I
Dziedzictwa Narodowego nasza gra planszowa
ujrzała światło dziennie. I trzeba przyznać, że
pudełko z nazwą "Gra planszowa o tym, jak
zbudowano Kościół Pokoju w Świdnicy" robi
wrażenie, bo jest estetyczne i ukrywa nasz auto-
rski, oryginalny pomysł. 

Tytuł gry: "MISJA - Kościół Pokoju. Zacho-
waj (s)pokój" obiecuje bardzo wiele miłośnikom
intelektualnych i przy tym interdyscyplinarnych
rozrywek, a także zawiera sporo niespodzianek,
a nawet wątków wręcz sensacyjnych. W prze-
ciwieństwie do cyklu filmów z Tomem Cruisem
ta mission z gry świdnickiej jest possible O czym
przekonali się pierwsi gracze, którzy w piątkowy
wieczór w Centrum Informacji Turystycznej
przy pl. Pokoju zasiedli do gry, a wśród nich: p.

ciąg dalszy na str. 4
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stawi cenne rady i wskazówki, które wzbo-
gacą życie erotyczne wszystkich, bez wyjąt-
ków!
Wstęp 80/70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

Spotkanie autorskie z MIROSŁAWEM
SOŚNICKIM
27.02.2020, godz. 17:00
Spotkanie autorskie z MIROSŁAWEM
SOŚNICKIM poświęcone jego najnowszej
książce "ŻYCIE PRZED PRZECINKIEM"
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

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
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

Bożena Pytel, p. Marta Miniewicz i p. Anna
Motyka - koordynatorki tego niezwykłego proje-
ktu, ciało pedagogiczne z II LO w Świdnicy w
składzie: p. Urszula Brzeźniak -Mirecka, p. Ka-
tarzyna Mamica- Pasternak i p. Mariola Mackie-
wicz, która sprawowała opiekę nad grupą zaan-
gażowanych w ideę gry uczniów. Ale najważniej-
si są w tym wszystkim nasi uczniowie z Banacha,
którzy z zapałem, sypiąc pomysłami i zadziwia-
jąc swoją wiedzą z wielu dziedzin, stali się auto-
rami tej eduka-
cyjnej gry: Zu-
zanna Czernicka
z kl.IIc, Agniesz-
ka Ba lan t z
kl.IIa, Martyna
Czerniec, Ana-
stazja Lato ( au-
torka rysunków
ornamentów) i
Joanna Cichocka
z  k l . IbG oraz
bardzo l iczna
grupa z kl.Iap:
Elżbieta Chody-
niecka, Aleksandra Herbut, Barbara Klewecka,
Małgorzata Leśniowska, Wiktoria Rychel, Julia
Ogrodnik, Angelika Ślęzak, Adam Rycak, Bar-
tosz Pasternak, zaś ILO reprezentował bardzo
zaprzyjaźniony z nami i niezwykle kreatywny
miłośnik gier wszelakich Piotr Mirecki. To uta-
lentowane wszechstronnie gremium świetnie
współpracowało, dotrzymywało terminów reali-
zacji i zasłużyło na pochwałę. Zaś zaletami na-
szej gry są: jej walory edukacyjne (uczy i bawi),
wysoka regrywalność (ma wiele wariantów, a
więc nigdy się nie znudzi), zróżnicowany poziom
trudności zadań (są ciekawe i zaskakujące) oraz
to, że jest naszym lokalnym produktem. Prawdo-

podobnie nie ma drugiego obiektu sakralnego w
Polsce, który promuje się w taki sposób - przez
grę planszową. Każdy uczestnik projektu otrzy-
mał grę na własność i podziękowanie za udział w
przedsięwzięciu. Wato było zmierzyć się z tak
ciekawym zadaniem i działać na rzecz populary-
zacji zabytku wpisanego na listę światowego
dziedzictwa kultury UNESCO.

II LO

REMONT WIADUKTU
KOLEJOWEGO 

PRZY UL. ŚLĄSKIEJ
W poniedziałek, 10 stycznia rozpoczną się

prace związane z remontem wiaduktu kolejowe-
go przy ul. Śląskiej. Ruch kołowy pod nim za-
mknięty zostanie w piątek, 14 lutego. 

Wprowadzone zostaną następujące zmiany
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 Na czas prowadzenia robót zaprojektowano
objazd ulicami: Słowiańską, Wałbrzyską, Polną
Drogą, Sprzymierzeńców oraz Pionierów Ziemi
Świdnickiej. Utrudnienia planuje się, że potrwają
do 3 tygodni. Mapa objazdu w załączeniu.

POWIATOWY URZĄD PRACY
NAGRODZONY 

29 stycznia 2020r. w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej odbyła się ogólnopol-
ska konferencja "Urząd pracy w nowoczesnej
gospodarce" z okazji Dnia Pracownika Publicz-
nych Służb Zatrudnienia. W uroczystości wzięli
udział wiceminister Alina Nowak oraz wicemi-
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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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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

27. ŚNJ: Chriss Jarrett Piano
05.03.2020, godz. 19:00
Chris w trakcie koncertów zachwyca wirtuo-
zerią i techniczną sprawnością. Łączy z
ogromną lekkością jazzową improwizację
oraz abstrakcyjne formy z lirycznymi i czę-
sto romantycznymi zarysami klasycznych
melodii.
Wstęp: 40/30 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

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

DZIEŃ KOBIET Z KABARETEM Z
KONOPI
06.03.2020, godz. (PIĄTEK), 19:00-21:00
GOKSiR, ul. Letnia 10, Srebrna Góra, bile-
ty: 15 zł

nister Stanisław Szwed. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się między innymi przedstawiciele
wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

W trakcie konferencji miało miejsce uroczy-
ste wręczanie nagród i wyróżnień Ministra Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej powiatowym
urzędom pracy w trzech kategoriach:

1. Uzyskanie w 2019 roku efektywnych i
skutecznych działań aktywizacyjnych wobec
osób bezrobotnych - w szczególności długotrwa-
le bezrobotnych i bezrobotnych powyżej 50 roku
życia - z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym
rynku pracy.

2. Sprawność wydatkowania środków Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego.

3. Zatrudnianie cudzoziemców - wyróżnie-
nia za szczególnie duży wysiłek włożony

w zadania związane z zatrudnianiem cudzo-
ziemców spoza UE w Polsce.

Wśród nagrodzonych w pierwszej kategorii
znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy,
w imieniu którego nagrodę odebrał  Tadeusz Kot-
larski - Dyrektor Urzędu.

"A MYŚMY SZLI NIEPOKONANI"
W tym tygodniu przypada 80. rocznica maso-

wych deportacji Polaków na Sybir. 10 lutego 1940
roku władze ZSRR przeprowadziły pierwszą (z
czterech) wywózek obywateli II Rzeczypospolitej
Polskiej w głąb państwa sowieckiego. Swoje domy
musiało opuścić wtedy około 140 tys. ludzi. W
nieludzki warunkach transportowano ich na nielu-
dzką ziemię By upamiętnić ofiary tych tragicznych
wydarzeń, młodzież z klasy 3d III LO w Świdnicy,
wraz z opiekunkami, uczestniczyła w uroczystej
mszy świętej, koncelebrowanej przez biskupa świd-
nickiego Ignacego Deca.

Wspólnie oddając hołd ofiarom i modląc się
w intencji żyjących Sybiraków.

III LO

W MBP...

WSPÓLNIE WYPROMUJEMY
ARTYSTÓW

20 tysięcy euro dofinansowania dostała
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy na

wspólny projekt z biblioteką w Policach nad
Metuji na promocję polskich i czeskich twórców
pogranicza wpisujący się w oś priorytetową 4:
Współpraca instytucji i społeczności. Zatwier-
dzona wartość całkowitych wydatków kwalifi-
kowalnych wynosi: 25 808,25 EUR. Zatwierdzo-
na wartość dofinansowania z EFRR wynosi: 20
000 EUR. Projekt realizowany będzie od
01.03.2019 do 31.10.2019.

Głównym celem projektu jest pogłębienie
poziomu współpracy, zwiększenie jej intensyw-
ności między instytucjami kulturalnymi i społe-
czeństwem w Świdnicy oraz Policami nad Metu-
ji.

Projekt "Słowem i obrazem", na realizację
którego obie placówki uzyskały dofinansowanie,
zakłada szereg działań z zakresu literatury, foto-
grafii, grafiki, mających na celu przybliżenie kul-
tury polskiej i czeskiej tworzonej przez artystów
z pogranicza. Do końca października zaplanowa-
no m.in. warsztaty plenerowe dla początkujących
artystów i autorów w Policach nad Metuji oraz
konkurs, w którym wyłonieni zostaną autorzy z
dorobkiem literackim (jeden z Polski, drugi z
Czech), którym zostanie wydana książka w tłu-
maczeniu na oba języki. Podczas finału, który
zaplanowano na połowę czerwca w Świdnicy
odbędzie się wystawa poplenerowa (przygoto-
wana jako jedno z kluczowych działań po plene-
rze) połączona z promocją książek. Podsumowa-
nie odbędzie się także jesienią po czeskiej stro-
nie, a następnie wystawa wróci do Polski.

To nie pierwszy projekt zrealizowany wspól-
nie przez obie biblioteki. W 2012 r koordynowa-
ły "Literackie Inspiracje". - Biblioteki prowadzą
współpracę od lat. Pomysł wspólnego projektu
zrodził się podczas kolejnej wizyty partnerskiej.
Na etapie przygotowywania się do napisania

ciąg dalszy na str. 6
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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 pro-
stu miłosna. Taka jest najnowsza płyta Kata-
rzyny Żak. Aktorka, która ma już na swoim
koncie dwie płyty, tym razem sięgnęła po
Osiecką. Płytę zatytułowała "Miłosna Osie-
cka". 
Zapraszamy na koncert ją promujący!
Wstęp 25/35 zł, 35/45 zł (w dniu spektaklu),
miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, or-
ganizator: ŚOK

KABARET POD WYRWIGROSZEM
08.03.2020, godz. 16:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, , bilety: 70 zł

"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

TRIO BOFFELLI QUARTET
10.03.2020, godz. 18:00
Trio Boffelli Quartet zaprasza na niezwykłą
podróż po Italii! Podczas koncertu usłyszy-
my najpiękniejsze włoskie utwory (Volare,
Quando quando, Un Italiano Vero), a także
utwory z festiwalu San Remo z lat 50?, 60?
i 70?. Niezwykły koncert, który oprócz
wspaniałej muzyki dostarczy widzom wielu
emocji.
Wstęp 50 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: 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

wniosku odbywały się spotkania dyrektorów pla-
cówek, pomysłodawcy projektu oraz zespołów
realizujących projekt po obu stronach. Tym pro-
jektem chcemy przybliżyć świdniczanom i Cze-
chom dorobek artystów i twórców pogranicza,
którzy cieszą się uznaniem w swoim kraju, ale
zupełnie nie są znani u sąsiadów - mówi Ewa
Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy.

OSiR informuje...

TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ 
KLAS 7-8

Dziewczęta i chłopcy z SP 6 w Świdnicy
zwyciężają w swoich kategoriach w Turnieju
piłki ręcznej klas 7-8 szkół podstawowych. Do
zawodów, które odbyły się 3 lutego w Hali Za-
wiszów przy SP 1, przystąpiły trzy reprezentacje
dziewcząt i cztery drużyny chłopców ze świdnic-
kich podstawówek.W obu kategoriach turniej
rozgrywany był systemem każdy z każdym. Od
początku rozgrywek cichymi faworytami były
zawodniczki i zawodnicy szóstki. Chłopcy z SP
6 walkę o złote medale zaczęli od zwycięstwa
13-1 z drużyną SP 8. Bardziej wyrównany mecz
zagrali następnie z zespołem SP 4 (8-4) by na
koniec bez straty bramki pokonać SP 1 (9-0).
O srebrnym medalu zadecydowało, jak się
później okazało, drugie spotkanie pomiędzy
drużynami SP 1 i SP 4. W regulaminowy czasie
był remis 3-3 i potrzebne były rzuty karne, w
których lepiej wypadli uczniowie jedynki (2-
1). Podobnie jak ich koledzy dziewczęta z SP
6 bez większych problemów wygrywały swoje
mecze. Najpierw pokonały zawodniczki SP 1
(9-3) a następnie drużynę SP 4 (7-1). Zwycię-
skie zespoły dziewcząt i chłopców z SP 6 re-
prezentować będą  Świdnicę w dalszych

szczeblach rywalizacji Współzawodnictwa
szkolnego 2019-2020. Organizator turnieju
,Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, na za-
kończenie przygotował dla drużyn pamiątkowe
dyplomy oraz medale. Wyróżnieni zostali też
najlepsi zawodnicy: Maria Marczuk i Jakub Ja-
nas (SP 1), Karolina Partyczna i Stanisław Dzię-
cielski (SP 4), Julia Boczek i Kornel Dziedzic (SP
6), Oliwier Walaszczyk (SP 8).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

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

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
31.01.2020r. godz. 9.40 

Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące dużego zadymienia
rejonu ulicy Pileckiego.  Strażnicy na miej-
scu szybko zlokalizowali źródło zadymienia.
Z tyłu budynku Zespołu Szkół Specjalnych
zostało rozpalone duże ognisko. Sprawca za-
dymienia w ten sposób chciał się pozbyć
odpadów roślinnych. Interwencja zakończy-
ła się ukaraniem mężczyzny mandatem kar-
nym.

03.02.2020r. godz. 17.03 
Operator monitoringu wizyjnego zgłosił fakt
spożywania alkoholu na poczekalni dworca
kolejowego. Na miejscu szubko pojawili się
strażnicy. Sprawca oprócz informacji o zaka-
zie spożywania alkoholu w tym miejscu
otrzymał również mandat karny.
Gdy strażnicy po zakończeniu interwencji
opuszczali dworzec o godzinie 17.45 zostali
ponownie wezwani, tym razem na peron nu-
mer 1, gdzie dwie młode kobiety paliły pa-
pierosy niemal bezpośrednio pod tabliczką
informującą o zakazie palenia tytoniu w tym
miejscu. Paniom wyjaśniono powód inter-
wencji i wręczono mandaty karne.

ciąg dalszy ze str. 5
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05.02.2020r. godz. 22.09 
Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
dotyczące bójki na ulicy Franciszkańskiej.
Zgłaszający twierdził, ze kilku mężczyzn bi-
ło jedną osobę. Sprawców ujęto i wylegity-
mowano, jednak poszkodowany oddalił się z
miejsca zajścia. Mężczyźni twierdzili, że
awanturę wywołał poszkodowany, który po-
tem uciekł z miejsca zajścia. Jeżeli pobity
mężczyzna złoży zawiadomienie w tej spra-
wie  mężczyźni odpowiedzą przed sądem za
jego pobicie.

06.02.2020r. godz. 20.06 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące mężczyzny w stanie
nietrzeźwym na wózku inwalidzkim, który
na ulicy Okrężnej zaczepiał przechodniów
prosząc o pomoc. Skierowani na miejsce
strażnicy od razu rozpoznali mężczyznę,
podopiecznego schroniska dla bezdomnych.
Na widok strażników mężczyzna zmienił
zdanie, twierdząc, że nie potrzebuje żadnej po-
mocy i oddalił się z miejsca zdarzenia. Była to
piąta podobna interwencja w stosunku do tej
osoby w ciągu ostatnich siedmiu dni.
W minionym tygodniu zrealizowano 122 in-

terwencje wynikające ze zgłoszeń mieszkańców.
***

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych,
w tym palenia nowatorskich wyrobów tytonio-
wych i palenia papierosów elektronicznych na
przystankach komunikacji publicznej.

Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyro-
by tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew
zakazowi, podlega karze grzywny do 500 zł.

Tak stanowi Ustawa o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów

tytoniowych (Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55). Przepis
przepisem, a życie życiem. Tylko w tygodniu
strażnicy ukarali 5 osób, które nie bacząc na
grożące kary i tabliczki informujące o zakazie,
raczyły się dymkiem na peronach centrum prze-
siadkowego Świdnica Miasto. Jeden z palaczy
postanowił uniknąć mandatu podając fałszywe
dane. W tym wypadku oprócz grzywny za pale-
nie papierosów otrzymał również mandat w kwo-
cie 500 złotych za wprowadzenie w błąd co do
swojej tożsamości. Przypominamy, że na terenie
centrum przesiadkowego jest wyznaczone miej-
sce dla palaczy. Choć nie zachęcamy do korzy-
stania z tej używki to jednak bardzo prosimy aby
osoby zainteresowane korzystały właśnie z tego
miejsca.

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

 GMINA ŚWIDNICA
TRWAJĄ SPORTOWE FERIE 

W GMINIE 
Pierwsze dwa dni zimowego wypoczynku za

nami. Upłynęły przede wszystkim na zajęciach
sportowych zorganizowanych w Centrum Spor-
towo-Rekreacyjnym w Witoszowie Dolnym.
Równolegle w Szkolnym Schronisku Młodzie-
żowym w Lubachowie trwają warsztaty wokal-
ne, a w 6 placówkach oświatowych można sko-
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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
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 (star-
si)
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 ŚWID-
NICA - ŻAGIEW DZIERŻONIÓW
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

ciąg dalszy na str. 8
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rzystać z różnorodnych zajęć rozwijających zain-
teresowania i uzdolnienia uczniów,w tym wyjaz-
dów do kina, teatru czy salę zabaw Cinema Fun.

WYSTARTOWAŁ PLEBISCYT 
NA "SUPER SOŁTYSA GMINY

ŚWIDNICA" ROKU 2019!
Potrafi sprawnie administrować? Skutecznie

reprezentuje sołectwo w gminie, rozumie potrze-
by mieszkańców i dba o ich komfort? Jest spraw-
nym organizatorem, który rozbudza aktywność
lokalnej społeczności? Motywuje do włączania
się w sprawy sołectwa? Głosuj na swojego kan-
dydata do tytułu "Super Sołtysa Gminy Świdni-
ca" roku 2019!

Tytuł "Super Sołtysa Gminy Świdnica" uzy-
ska osoba, która zdobędzie największą liczbę
głosów oddanych za pomocą polubień załączo-
nego zdjęcia na profilu Facebook Urzędu Gminy
Świdnica. Głosowanie rozpocznie się w ponie-
działek 10.02.2020 r. i potrwa do końca tygodnia.

JAK MOŻNA GŁOSOWAĆ?
Tytuł uzyska osoba, która zdobędzie najwię-

kszą liczbę polubień pod swoim zdjęciem,
tzw."lajków". Głosować można do niedzieli
16.02.2020 r. do godz. 16:00. Serdecznie zapra-
szamy!

LINK DO GŁOSO-
WANIA NA PORTALU
FACEBOOK

https://www.faceb
ook.com/UrzadGminy
Swidnica/photos/pcb.
2277811192519921/2
277798535854520/?ty
pe=3&theater

ÓSME
WARSZTATY
WOKALNE 

W LUBACHOWIE
Po raz ósmy dzięki

wsparciu i ogromnemu
zaangażowaniu wójta
gminy Świdnica Teresy
Mazurek,  dyrektor
Gminnego Zespołu
Oświaty Marii Jawor-
skiej oraz kierownik
Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Doro-
ty Waliszak młodzi i
utalentowani mieszkań-
cy gminy spotykają się
w Szkolnym Schroni-
sku Młodzieżowym w
Lubachowie, by połą-
czyć wypoczynek z pa-
sją, jaką jest muzyka i
śpiew.

Pomysłodawcami
organizacji warsztatów
są Dariusz Jaros- mu-

zyk, kompozytor, aranżer, autor tekstów, na co
dzień instruktor pracujący w Młodzieżowym
Domu Kultury i Tadeusz Szarwaryn- dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Pszennie - muzyk, kompozytor, autor te-
kstów. Gmina Świdnica znana jest z wielu ta-
lentów wokalno- muzycznych uczniów, dlate-
go też zrodził się pomysł, by ten wielki poten-
cjał wykorzystać i ukierunkować na dalszy
rozwój. Niektórzy już dorośli "Absolwenci"
warsztatów swoją przyszłość związali z eduka-
cją muzyczną i od kliku lat odnoszą sukcesy
podczas konkursów, festiwali i przeglądów
wokalnych na forum ogólnopolskim. Należy
również podkreślić, że niektórzy uczestnicy
warsztatów stanowią już dzisiaj wsparcie w
produkcji materiału dźwiękowego jako muzy-
cy.

8 lutego rozpoczęła się ósma już edycja war-
sztatów wokalnych dla uzdolnionej wokalnie 35-
osobowej grupy. Pod kierunkiem instruktorów
i opiekunów uczestnicy do soboty 15 lutego
pracować będą nad nagraniem kolejnej płyty.
Po znanych już mieszkańcom gminy krążkach
"Co nam w duszy gra", "Świąteczny czas",
"Smaki przedwiośnia", "Roztańczeni - roz-
śpiewani", "Ty i ja razem", "Mosty ponad sło-
wami", "Zostanie po nas ślad" przyszła kolej
na następny autorski materiał Tadeusza Szar-
waryna i Dariusza Jarosa, którzy wciąż jeszcze
zastanawiają się nad tytułem kolejnej płyty.
Zapewniają jednak, że i tym razem uczestnicy
warsztatów staną na wysokości zadania i ko-
lejny krążek odebrany będzie przez słuchaczy
bardzo pozytywnie.

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

"BAJKOMAT" (spektakl familijny)
22.03.2020, godz. 16:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na ko-
lejny familijny spektakl - "BAJKOMAT" w
wykonaniu Teatru Gry i Ludzie z Katowic.
Wstęp 15 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.
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Muzyka a wraz z nią piosenką, bezpośrednio
rozwija wrażliwość estetyczną, umożliwia ła-
twiejsze poznawanie rzeczywistości, oparte na
doznawaniu i przeżywaniu piękna. Wzbogaca
naszą świadomość, zmysły, wyobraźnię i uczu-
cia, uszlachetnia całą osobowość. Zimowe War-
sztaty Wokalno - Profilaktyczne pod patronatem
Wójta Gminy Świdnica Teresy Mazurek jako
wypoczynek, a jednocześnie działania ukierun-
kowane na rozwój talentów wokalnych dzieci i
młodzieży, to pomysł na rozwój i promocję gmin-
nych talentów.

KOLEJNA DROGA WEWNĘTRZNA
W PSZENNIE

W ramach zadania wykonano przebudowę
drogi o długości 300 m i szerokości 4,5 m na
osiedlu domków jednorodzinnych w Pszennie.
Nowa droga ma nawierzchnię z kostki betonowej
wraz z wjazdami na posesje i odwodnieniem.
Wartość inwestycji to ponad 370 tys . zł, a środki
w całości pochodziły z budżetu gminy Świdnica.

ROZGRYWKI TENISA
STOŁOWEGO W MAKOWICACH 

To już 4 rok kiedy Ludowy Klub Sportowy
"Płomień Makowice" organizuje turnieje tenisa
stołowego na zakończenie ligi. Podczas tegoro-
cznej edycji turnieju o puchar Radnego Arkadiu-
sza Piasecznego do sportowej rywalizacji zgłosi-
ło się 42 zawodników i zawodniczek.

Ludowy Klub Sportowy Płomień Makowice
powstał w 2015 rok. Założycielami sekcji są
Michał Studnicki i Stanisław Burczyński. Od
samego początku gramy w lidze LZS, gdzie
świetnie współpracuje nam się z LZS Świdnica i
gminą Świdnica. W obecnym sezonie mamy 3
drużyny. 1 w LZS, a dwie kolejne w czwartek i
piątej lidze - podkreśla Michał Studnicki.

 Wyniki Noworocznego Turnieju Tenisa Sto-
łowego o puchar Radnego

Kategoria do 15 lat chłopcy (20 uczestni-
ków)

1. Arkadiusz Borek
2. Patryk Zieliński
3. Dominik Studnicki
4. Rafał Zajączkowski
 Kategoria dziewczęta do lat 15 (6 uczestni-

czek)
1. Natalia Chwistek
2. Martyna Konarska
3. Grażyna Marchewka
4. Wiktoria Bajaka
Kategoria seniorów (16 uczestników)
1. Łukasz Keller
2. Marek Duma
3. Andrzej Gołąbek
4. Wojciech Duma

ŚWIĘTO "KRAULA" 
W WITOSZOWIIE

Na finiszu I semestru roku szkolnego
2019/2020, kryta pływalnia Gminnego Centrum
Sportowo - Rekreacyjnego w Witoszowie Do-
lnym ponownie gościła najlepszych pływaków z
gminnych szkół podstawowych. Po listopadowej
rywalizacji "grzbiecistów", przyszedł czas na ko-
lejny styl pływacki. Tym razem młodzi adepci tej
pięknej dyscypliny sportu konfrontowali się w
stylu dowolnym (technika kraulowa). Przed nimi
jeszcze styl klasyczny i motylkowy, ale to już w
drugim semestrze.

Piątkowe zawody
zgromadziły na starcie
88 "kraulistów", w czte-
rech kategoriach wieko-
wych. W każdej z nich
padły imponujące rezul-
taty:
Dziewczęta 2012 - 2011
25m
1. Zofia Richter - SP
Grodziszcze
2. . Natalia Polaczek -
SP Witoszów Dolny
3. Leyla Kuliczkowska -
SP Witoszów Dolny
Chłopcy 2012 - 2011
25m
1. Sebastian Kuchta - SP
Bystrzyca
2. Jacek Mazur - SP
Pszenno
3. Michał Mitek - SP
Grodziszcze
Dziewczęta 2010 - 2009
50m
1. Maja Wojtowicz - SP
Witoszów Dolny
2. Lena Skroboń - SP
Witoszów Dolny
3. Julia Drozdowska -
SP Lutomia Dolna
Chłopcy 2010 - 2009
50m
1. Hubert Kurek - Lepak
- SP Bystrzyca

www.expressem.eu www.expressem.eu

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

"ŁATWO NIE BĘDZIE" (Wrocławski
Teatr Komedia)
27.03.2020, godz. 19:00
"Łatwo nie będzie" autorstwa Jean-Claude
Islerta, to niezwykle zabawna francuska ko-
media o miłości, o pozorach, o szukaniu
szczęścia na przekór konwenansom i o tole-
rancji dla własnych wybryków.
Wstęp 75 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

TURBO AKUSTYCZNIE - 40 -lecie ze-
społu
03.04.2020, godz. 18:00
Zespół świętuje 40 rocznicę istnienia, która
to przypadła właśnie na 2020 rok. Muzycy
przygotowali z tej okazji przekrojowy pro-
gram zawierający najważniejsze utwory ze-
społu. Będzie go można posłuchać na kon-
certach w dwóch odsłonach: elektrycznej
lub akustycznej. W Świdnicy usłyszymy tę
drugą.
Wstęp 45/35 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, 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

FINISAŻ WYSTAWY
04.04.2020, godz. 12:00
Finisaż wystawy będzie poświęcony kalku-
latorom mechanicznym, sumatorom oraz
arytmometrom.
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Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa

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-
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

KABARET ANI MRU-MRU: CIRQUE
DE VOLAILLE!
12.06.2020, godz. 20:30
Kabaret Ani Mru Mru w najnowszym cyrko-
wym programie! Cirque de Volaille - ewi-
dentnie miało być Voila, no ale jest jak jest...
Dlatego serwuje roladę humoru, oczywiście
nie wieprzową, z solidną porcją prawdziwej
satyry w środku! początek: godz. 20.45
Wstęp 70/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

**********************************
Wybrane...
FORUM TEATRÓW NIEZALEŻNYCH
"TRANSFORMACJE"
18 lutego 2020 - 22 lutego 2020
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, wstęp wolny
18 lutego (wtorek)
godz.18.00
"RUSCY pamiętnik zbiorowy", czytanie
sztuki Andrzeja Błażewicza - Alchemia te-
atralna
Galeria Fotografii, Rynek 44
21 lutego (piątek)
godz.18.00 "NIE MA MNIE" - Karolina Wa-
rzecha
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2. Kamil Nizio - SP Witoszów Dolny
3. Maciej Kaźmierczak - SP Witoszów Dolny
Dziewczęta 2008 - 2007 50m

1. Jagoda Babiarz - SP Witoszów Dolny
2. Klaudia Kutyba - SP Lutomia Dolna
3. Wiktoria Błądzińska - SP Witoszów Dolny
Chłopcy 2008 - 2007 50m
1. Nikodem Nowakowski - SP Witoszów
Dolny
2. Kamil Rączkowski - SP Witoszów Dolny

3. Ignacy Rośkowicz- SP Witoszów Dolny

RAFAŁ JAROSZ 
NOWYM DZIELNICOWYM 

W GMINIE ŚWIDNICA 
W związku z awansem zawodowym mł. asp.

Michała Kopaczewskiego, nastąpiła zmiana na
stanowisku dzielnicowego gminy Świdnica. Od
lutego nowym dzielnicowym został st. sierż. Ra-
fał Jarosz. Jak podkreślał kierownik posterunku
w Słotwinie Tomasz Zdeb, nowy funkcjonariusz
w najbliższym czasie odwiedzi wszystkich sołty-
sów ze swojego rejonu.

Podczas pierwszej w tym roku narady sołty-
sów, włodarze wsi zostali zapoznani z rocznym
raportem nt. stanu bezpieczeństwa publicznego
w gminie Świdnica. W 2019 roku na terenie
gminy Świdnica odnotowano 2052 zgłoszenia,

ciąg dalszy ze str. 9

Organizatorzy konkursu: Świdnicki Ośro-
dek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publi-
czna w Świdnicy zapraszają do udziału w
XXVI MIĘDZYNARODOWYM KON-
KURSIE FOTOGRAFII ZESTAW 2020.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie biorą udział wyłącznie zesta-
wy, cykle prac.
2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich foto-
grafujących.
3. Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów
w każdym dziale.
4. Na odwrocie każdej pracy należy podać
kolejno :
imię i nazwisko autora,
dokładny adres oraz e-mail,
tytuł działu oraz tytuł zestawu,
numer kolejny zgodny z dołączoną kartą zgło-
szenia
Na osobnej kartce należy dołączyć kolejność
prac w zestawie lub jego układ graficzny ze-
stawu
5. Za uczestnictwo w konkursie należy uiścić
opłatę w wysokości: 50 zł/PLN/ na konto:
PL30124019781111001014910710 
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100
Świdnica, w tytule wpisując imię i nazwisko -
Konkurs Zestaw 2020 kopię dowodu wpłaty
dołączyć do karty zgłoszenia.
6. Prace w sztywnych płaskich opakowaniach
należy przesyłać na adres:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Franciszkańska 18 ,58-100 Świdnica
z dopiskiem: ZESTAW 2020
UWAGA: prace nadesłane w tubach nie będą
brać udziału w konkursie i nie będą odsyłane
7. Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych
samych opakowaniach.
8. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do
bezpłatnego reprodukowania i publikowania
zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
9. Prace nagrodzone pozostają wyłączną włas-
nością autorów.
10. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
11. Warunki konkursu mają moc postanowień
umownych obowiązujących organizatorów i
Uczestników konkursu.
12. Nadesłane prace są równoznaczne z
oświadczeniem posiadania praw autorskich
oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając pra-
ce na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób
trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posia-

da stosowne zezwolenie na wykorzystanie wi-
zerunku osób utrwalonych na fotografiach.
(ustawa o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)
13. Autor zdjęcia akceptuje warunki regula-
minu i wyraża zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zgodnie z ustawą o ochro-
nie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
1000) na potrzeby konkursu.
14. Każdy autor prac zakwalifikowanych do
ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i
katalog z wystawy. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z
wystawy.
DZIAŁ I
FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA Format ca-
łego zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.
Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w
którym żyjemy. Ważne problemy społeczne.
Osobisty stosunek autora do rzeczywistości.
Reportaż, dokument, fotografia publicystycz-
na.
DZIAŁ II
FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA Format ze-
stawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.
Poszukiwanie nowych środków wyrazu foto-
graficznego otaczającego nas świata, ludzi,
myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania for-
malne, poszukiwania w obszarach struktury
obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywi-
stości.
TERMINARZ
Ostateczny termin przyjmowania prac do
01.07.2020 r.
Posiedzenie Jury do 31.08. 2020 r.
Zawiadomienie o wynikach do 05.09.2020 r. -
www.sok.com.pl
Ekspozycja wystawy październik-listopad
2020 r.
Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z
wystawy do 31.01.2021 r.
Szczegółowych informacji na temat konkursu
udziela: Świdnicki Ośrodek Kultury tel. 74
851 56 57, 74 852 29 78 sok@sok.com.pl
NAGRODY
GRAND PRIX "ZESTAW 2020" MEDAL +
5.000 zł
DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
I NAGRODA - 1.500 zł
II NAGRODA-1.000 zł
DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
I NAGRODA - 1.500 zł
II NAGRODA-1.000 zł

XXVI MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII 
ZESTAW 2020



będące przedmiotem interwencji podejmowa-
nych przez funkcjonariuszy policji. Rok wcześ-
niej takich zdarzeń było 1855. Kierownik poste-
runku przedstawił również policyjne statystyki
za styczeń 2020 r., w odniesieniu do gminy Świd-
nica. Spośród 25 zdarzeń aż 7 odnotowano w
Witoszowie Dolnym dot. m.in. kradzieży i wła-
mań.

Podczas narady była także możliwość zada-
wania pytań dot. bezpieczeństwa publicznego.
Zdecydowana większość sołtysów zwracała
uwagę na przekraczanie przez kierowców do-
zwolonej prędkości w terenach zabudowanych
zarówno w dzień jak i w nocy. Apelowali o
wzmożone kontrole ze strony funkcjonariuszy
z ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem miejscowości Boleścin, Witoszów
Dolny.

Na dzień 4.02.2020 r. w Posterunku Policji
w Słotwinie służbę pełni 3 dzielnicowych:

Asp. Adam Kłyszejko +48-797-306-418
REJON SŁUŻBOWY
Bojanice, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Gór-

na, Grodziszcze, Jakubów, Krzyżowa, Makowi-
ce, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia
Mała, Opoczka, Stachowice, Stachowiczki, Wie-
ruszów.

St. sierż. Rafał Jarosz +48-797-306-422
REJON SŁUŻBOWY
Boleścin, Gogołów, Jagodnik, Miłochów,

Niegoszów, Krzczonów, Panków, Pszenno, Sło-
twina, Sulisławice, Wilków, Wiśniowa, Zawi-
szów.

Sierż. sztab. Marta Balewicz +48-797-306-
424

REJON SŁUŻBOWY
Burkatów, Komorów, Lubachów, Modli-

szów, Mokrzeszów, Pogorzała, Witoszów Dolny,
Witoszów Górny, Złoty Las.

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA
RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW 

Od 5 tygodni w siedzibie Urzędu Gminy
Świdnica trwają warsztaty doskonalące kompe-
tencje wychowawcze pn. "Szkoła dla rodziców i
wychowawców", skierowane do mieszkańców
naszej gminy.

Jak podkreśla kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdnicy Dortoa Wali-
szak, program "Szkoła dla rodziców i wycho-
wawców" spełnia standardy jakości poziomu II
Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny
przyjętymi w ramach Systemu Rekomendacji
Programów Profilaktycznych i Promocji Zdro-
wia Psychicznego. W roku 2004 został wpisany
w Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci, po-
siada rekomendację Państwowej Agencji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, Stowa-
rzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Pol-
skiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytu-
tu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii.

Uczestnicy (rodzice, nauczyciele) poprzez
dyskusję i praktyczne ćwiczenia zgłębiają pro-
blemy dotyczące relacji dorosły-dziecko. Sami
zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach,
podjęli trud weryfikacji swoich głębokich, po-
wielanych z pokolenia na pokolenie, przekonań
i stereotypów wychowawczych oraz konfronta-
cji tych przekonań z aktualną wiedzą naukową.
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godz.19.00 "Strach ma wielkie oczy"  - Teatr
TERMINUS A QUO
sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultu-
ry, Rynek 43

22 lutego (sobota)
DLA DZIECI "Klasyka wiecznie młoda,
czyli słowik, sójka, kura spod wiecznego
pióra", czytanie performatywne - Małgorza-
ta Ochenduszko
Galeria Fotografii, Rynek 44

Forum Teatrów Niezależnych "Transforma-
cje" jest festiwalem odbywającym się w
Świdnickim Ośrodku Kultury od 2002 roku
z inicjatywy Adama Reczucha. Przegląd ma
charakter niekonkursowy i stanowi przede
wszystkim miejsce  swobodnej dyskusji na
temat sztuki i poruszanych przez nią proble-
mów oraz twórczej wymiany rozmaitych po-
glądów.

"RUSCY pamiętnik zbiorowy", czytanie
sztuki Andrzeja Błażewicza - Alchemia
teatralna
Dramat Andrzeja Błażewicza jest próbą
przywrócenia pamięci i rozmowy o tożsa-
mości miejskiej w perspektywie obecności
w nim Armii Radzieckiej. Monologi będące
budulcem tekstu stanowią pokłosie szeregu
wywiadów, które autor przeprowadził z mie-

www.expressem.eu
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Dowiadują się też, jak można zmieniać swoje
automatyczne, mające związek z tymi przekona-
niami reakcje na zachowania dzieci na takie,
które będą wspierać młodych ludzi w rozwoju, w
duchu takich wartości jak szacunek dla drugiego
człowieka, samodzielność, odpowiedzialność,
umiejętność współpracy z innymi, chęć nauki i
samodoskonalenia.

Zajęcia prowadzone są przez realizatorów
programu "Szkoła dla rodziców i wychowaw-
ców" posiadających Certyfikat Ośrodka Rozwo-
ju i Edukacji w Warszawie przy MEN, w zakresie
trzech części: budowanie relacji dorosły-dziec-
ko, rodzeństwo bez rywalizacji, jak rozmawiać z
nastolatkami?

Oto jedne z pierwszych wrażeń samych
uczestników:

"Warsztaty obfitują w bardzo wiele praktycz-
nych scenek z życia rodzinnego i szkolnego.
Pokazują jak wiele tematów jest jeszcze do prze-

pracowania i poprawy. To ciężki bój o lepsze
relacje i zrozumienie w rodzinie. Ale powoli
udaje mi się zajrzeć w głąb siebie i zacząć wcho-
dzić w "nowe buty". Polecam każdemu, kto chce
stworzyć świat wokół siebie w atmosferze empa-
tii, miłości i szczęścia. Już nie mogę się doczekać
na następną część".

"O warsztatach dowiedziałem się ze szkoły.
Metody, które tu poznajemy, próbuję wprowa-
dzić w swoim postępowaniu małymi kroczkami.
Widać efekty, które przychodzą nie łatwo, lecz
są widoczne (już po 4 takich spotkaniach). Pole-
cam wszystkim rodzicom - im wcześniej, tym
lepiej, biorąc pod uwagę wiek dziecka".

"O warsztatach dowiedziałam się od psycho-
loga szkolnego. Na początku podchodziłam do
tego sceptycznie. Teraz jak już połowa za nami,
zaczynam postrzegać w tym sens i widzę, że to
może być realna pomoc dla mojej rodziny".

Refleksje o zdrowiu psychicznym i o prze-
mocy doświadczanej przez dzieci i młodzież

Jako rodzice, wychowawcy i nauczyciele
przejmujemy się trudnościami, jakie mają nasi
podopieczni. A właściwie ubolewamy nad tym,
że dzieci i młodzież stwarzają nam problemy
wychowawcze. Zastanawiamy się, co jest przy-
czyną niechęci młodych ludzi do nauki, co wy-
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szkańcami Świdnicy w 2019 roku. Zapra-
szamy na spotkanie z nieco już zapomnianą
historią naszego miasta.
Tekst czytają: Bożena Kuźma, Halina Szy-
mańska, Krzysztof Frączek, Robert Kaśków,
Mariusz Kozłowski.

"NIE MA MNIE" - Karolina Warzecha
Gdzie są moje granice? Czy zawsze będę
jedną z wielu osób, które dążą do czegoś
nieuchwytnego? Czy zostaje mi bycie hu-
manoidalną lalką wśród innych humanoidal-
nych lalek? Wszystko opiera się na tych
samych wątkach: samotność, dążenie do
zmiany tożsamości, nieosiągalne cele. Ko-
bieta zamknięta  sama ze sobą próbuje uwol-
nić świat od zła, które ją otacza. Warto zadać
pytanie, czy naprawdę ma twarz? Mono-
dram powstał na podstawie tekstów: "Lalki,
moje ciche siostry" Henryka Bardijewskie-
go, "Chrzciny" Doroty Masłowskiej i "Au-
toportret odczuwalny" Mirona Białosze-
wskiego.

"Strach ma wielkie oczy"  - Teatr TER-
MINUS A QUO
"Strach ma wielkie oczy" to autorski spe-
ktakl Edwarda Gramonta z mocno wyeks-
ponowaną osobowością Ady Bednarek, od-
twórczyni monodramu. Motyw przewodni,
zjawisko strachu, przybiera tu różne barwy,
od intensywnej, psychopatycznej wręcz po-
stawy, poprzez zagubienie, roztrzęsienie i
depresyjne wołanie o pomoc. Ta głęboka
narracja sięgająca korzeniami do autentycz-
nych doświadczeń aktorki, została zaadapto-
wana na sztukę, w której dynamiczna sytu-
acja zmienia się jak w kalejdoskopie. Można
powiedzieć, że duet Ada Bednarek i Edward
Gramont idealnie wpasowali temat strachu
w niekonwencjonalną formę teatru otwarte-
go i możliwości wykonawcze tak chara-
kterystyczne dla Teatru TERMINUS A
QUO.

DLA DZIECI "Klasyka wiecznie młoda,
czyli słowik, sójka, kura spod wiecznego
pióra", czytanie performatywne - Małgo-
rzata Ochenduszko
Bohaterami tekstów wybranych do czyta-
nia "Klasyki wiecznie młodej" są ptaki,
które wyszły spod pióra pisarzy należą-
cych dziś do literackiego kanonu. Aktor-
ska interpretacja głosowa i zabawa ryt-
mem pozwolą dzieciom na radosne obco-
wanie z literaturą. Całości dopełnią rysun-
ki wykonane przez Martę Ciućkę, które
mają nawiązywać do ilustracji z książek
dla najmłodszych. Czytanie performatyw-
ne pozwoli dzieciom obcować z żywym
słowem, które stoi dziś w cieniu obrazów
filmowych. Dla dzieci od lat 3.

PRZYGODY PINGWINA PIK-POKA
[spektakl familijny]
16 lutego 2020, godz.16:00 - 17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43

Opowieść o małym pingwinku, który ma-
rzył aby podróżować po świecie. W podróż
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zwala u nich zachowania agresywne, dlaczego
popadają w uzależnienia od narkotyków, czy też
uciekają w wirtualny świat komputerów i smart-
fonów. A już nade wszystko przerażają nas poda-
wane przez media informacje o wzrastającej li-
czbie zachorowań na depresję i przypadków sa-
mobójstw wśród nastolatków. Wysyłamy dzieci
do psychologów i psychiatrów na terapię, podda-
jemy różnym badaniom i diagnozom, obwiniamy
za istniejący stan rzeczy komputery, niewłaściwe
towarzystwo, albo doszukujemy się winy w ce-
chach osobowych dzieci - mówimy, że manipu-
lują nami, chcą rządzić, wchodzą nam na głowę,
a już nade wszystko nie szanują starszych, czyli
nas - rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Chcielibyśmy aby młodzi ludzie korzystali z na-
szego doświadczenia, słuchali naszych wskazó-
wek i rad wydawanych przecież w jak najlepszej
intencji - żeby po prostu byli nam posłuszni. W
tym celu stosujemy różne metody i narzędzia
wychowawcze, poczynając od szerokiego reper-
tuaru kar za niewłaściwe, naszym zdaniem, za-
chowania, kończąc na dawaniu nagród za zacho-
wania, które my, dorośli, uznajemy za pożądane.
I dziwimy się, że te metody nie przynoszą ocze-
kiwanych efektów, zamiast po prostu poddać je
refleksji i krytycznej analizie.

Z drugiej strony oburzamy się i bulwersuje-
my, gdy czytamy lub słyszymy o realnej, łatwo
dostrzegalnej przemocy fizycznej wobec dzieci,
albo też, gdy natrafiamy na publikacje wręcz
zachęcające do niej. Oczywiste są i bardzo po-
trzebne wszelkie wpisy i komentarze na porta-
lach społecznościowych, informujące o tym, że
sprzeciwiamy się popieraniu, propagowaniu, czy
też nawet nakłanianiu do przemocy fizycznej, że
nie chcemy publikacji tekstów tego rodzaju, że
nie zgadzamy się na bicie dzieci! Głosy w tej
sprawie nie milkną, a ilość komentarzy potępia-
jących tego rodzaju praktyki wzrasta. Jest to
całkowicie zrozumiałe, żyjemy bowiem w cza-
sach, w których przemoc fizyczna jest nie tylko
zabroniona przez prawo - jest ona także moralnie
naganna, pod względem etycznym - nie do przy-
jęcia. Cieszyć możemy się z tego ogromnie, bo
jest to już normą w coraz szerszych kręgach
społecznych, w coraz liczniejszych środowi-
skach!

I właśnie w świetle tak licznych głosów
oburzenia zastanawia fakt, że skoro tak bardzo
zależy nam na dobru dzieci, dlaczego brakuje
mocniejszego akcentu tego oburzenia, gdy
dziecko doznaje przemocy psychicznej? A mo-
że po prostu nawet nie uświadamiamy sobie,
że większość stereotypowych zachowań doro-
słych wobec dzieci i młodzieży ma charakter
przemocy, że codziennie fundujemy naszym
pociechom przemoc "w białych rękawicz-
kach", wysublimowaną i ugruntowaną przez
wieki i lata praktyki dorosłych w relacji z
dziećmi? Jeśli nie bijemy, to już jest wszystko
w porządku? A co z krytykowaniem dzieci,
etykietowaniem i ocenianiem ich zachowania?
Czy zastanawiamy się, jak faktycznie wpływa
na rozwój i codzienne życie dzieci powszech-
nie stosowany wobec nich system kar i na-
gród? W szkołach negatywne wpisy do dzien-
niczka, a w przedszkolach smutne buźki za
naganne, z perspektywy dorosłych, zachowa-
nie? Czy zastanawiamy się, czy staramy się
zrozumieć, dlaczego dziecko zachowało się w
określony sposób, czy też automatycznie, z

pozycji władzy dokonujemy osądu i wymierza-
my wyrok? A porównywanie dzieci do innych,
zawstydzanie, wzbudzanie w nich poczucia wi-
ny, rozkazywanie i nakazywanie, strasznie i gro-
żenie w sytuacjach, gdy dziecko nie chce nam się
podporządkować? Czy to nie jest klaps psychi-
czny? Równie bolesny jak ten fizyczny. Kto z
nas, dorosłych, zastanawia się, co odczuwa w
takich sytuacjach dziecko i jak faktycznie wpły-
wa to na jego rozwój? Czy poddajemy refleksji
powszechnie stosowane w rodzinach, przed-
szkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych tzw. metody wychowawcze? Czy
zastanawiamy się, jak inaczej można rozumieć
tak popularne pojęcia odnoszące się do wycho-
wywania młodego pokolenia jak "granice" i
"konsekwencje? A tak powszechne zachowania
dorosłych wobec dzieci i młodzieży, jak nie-
ustanne kontrolowanie, negowanie potrzeb i
uczuć, szantażowanie, zawstydzanie, ośmiesza-
nie - czy to nie jest manipulacja? A potem oskar-
żamy dzieci o to, że nami manipulują! A może
uczą się tej sztuki od nas, dorosłych - rodziców,
wychowawców i nauczycieli? Bo przecież jeste-
śmy dla nich wzorem do naśladowania! Uczą się
tego, czego doświadczają w kontakcie z nami -
swoimi rodzicami, nauczycielami, wychowaw-
cami! Uznają to za normę i stosują w swoim życiu
jako podstawę budowania relacji z drugim czło-
wiekiem!

Cieszymy się, że coraz więcej rodziców i
nauczycieli chce wspólnie z nami weryfikować
swoje głębokie przekonania dotyczące wycho-
wywania dzieci. Na warsztatach, poprzez refle-
ksję i dyskusję, poprzez odwoływanie się do swo-
ich doświadczeń z dzieciństwa, poprzez prakty-
czne ćwiczenia dające możliwość spojrzenia na
określony problem również oczami dziecka, do-
chodzimy do przekonania, że forma oddziaływa-
nia na dziecko polegająca na przemocy, zarówno
fizycznej, jak i tej, trudnej do zauważenia, prze-
mocy psychicznej sprawia, że czuje się ono źle,
jako ofiara tej przemocy, co odbija się na jego
rozwoju intelektualnym i emocjonalnym oraz
jest główną przyczyną zerwania więzi dorosły-
dziecko. Marzymy też, że jeszcze więcej doro-
słych będzie gotowych na to, aby podjąć z nami
na warsztatach próbę dyskusji na temat relacji
dorosłego z dzieckiem, uświadomienia ogromne-
go wpływu tej relacji na rozwój dziecka oraz
konfrontacji swojej wiedzy na temat wychowa-
nia, zazwyczaj nabytej od swoich rodziców, cza-
sem intuicyjnej, z najnowszą wiedzą o dojrzewa-
niu, o rozwoju naszego mózgu. Jednak aby przy-
niosło to efekt, musimy być gotowi na zmianę
swojego myślenia, swoich automatycznych, wy-
nikających często z przyzwyczajeń, reakcji i za-
chowań wobec młodych ludzi na takie, które
będą ich naprawdę wspierać.

Więcej informacji dotyczących warsztatów
znaleźć można na stronie www.warsztaty-rodzi-
ce.pl oraz pod numerami telefonów 728 132 292,
785 412 999

Prowadzące warsztaty: Urszula Larecka,
Paulina Rękas.

zabiera 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.
Rozśpiewany spektakl bawi i zachwyca
kunsztem aktorów.

KOBIETA IDEALNA [spektakl]
22 lutego 2020 godz.17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43
Bilety: 70 zł - 80 zł

Greta i Albert, małżeństwo aktorów wie-
dzie szalone życie walcząc o swoje miej-
sce na scenie i w związku. Czy należy się
godzić z upływającym czasem? Każde z
nich radzi sobie z tym na swój sposób.
Greta stawia czoła przyszłości za pomocą
zabiegów chirurgii estetycznej powoli tra-
cąc rysy twarzy, natomiast Albert biernie
się jej poddaje do czasu. Przyszłość Co
przyniesie kolejny dzień? I jak nie dać się
zepchnąć ze sceny, nie tylko tej zwanej
życiem?
Pewnego dnia w życiu małżeńskiego due-
tu pojawia się dwóch braci. Modest jest
lekarzem medycyny estetycznej oferują-
cym Grecie wieczną młodość, a może i
miłość? Jego starszy brat, Gerard to mece-
nas, który reprezentuje tylko bogatych i
wpływowych klientów. Który z nich skry-
wa tajemnicę? A gdyby pewnego dnia
Twoja ciotka umarła i zapisała Ci w spad-
ku siedemdziesiąt milionów dolarów? Me-
cenas Gerard musi skontaktować się z Gre-
tą, żeby przekazać jej spadek. Od tej chwi-
li gra idzie o najwyższą stawkę. Albert
przypadkowo odbiera telefon od mecena-
sa i wymyśla plan akcji , żeby jako Greta
przejąć spadek. Nie spodziewa się, że me-
cenas już dokładnie wszystko zaplanował
aby wyłudzić majątek. Kto ostatecznie
wpadnie w czyją pułapkę i kto okaże się
mistrzem blefu? Czy na pewno wszystko
jest takie, jak nam się wydaje?
Znakomita komedia pomyłek, pełna in-
tryg i zwrotów akcji, która na wesoło uka-
zuje rozterki każdego z nas. Sekret, spisek,
zmowa, oszustwo, gierki, romans; jak się
w tym wszystkim nie pogubić, skoro każ-
dy ma coś do ukrycia? Wszyscy grają prze-
myślane przez siebie role. Uleczyć ich mo-
że tylko prawdziwa miłość, ale jak się po-
łapać, kto jest kim, żeby odpowiednio ulo-
kować uczucia? Doskonała komedia o
mieszaniu ról damsko-męskich, o konie-
czności łączenia sił i o znajdywaniu rado-
ści w małych rzeczach. Niezrównany po-
pis aktorski. Bezkonkurencyjna wartka fa-
buła osadzona w naszej rzeczywistości.
Czy kobieta idealna istnieje? Świetna ko-
media.
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◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

BARAN Wiele spraw ułoży się po Twojej
myśli. Sprawy, z którymi nie bardzo wiesz jak
sobie poradzić, powinieneś odłożyć na przy-
szły tydzień. Masz jeszcze trochę czasu. Zwło-
ka nie spowoduje żadnych dodatkowych kom-
plikacji. Jeżeli masz teściową, ten tydzień jest
dobry na wyjaśnienie wszelkich nieporozu-
mień między Wami. 
BYK Pewne wydarzenie spowoduje, że na-
bierzesz optymizmu i wiary w siebie. Twój
dobry nastrój będzie się udzielał wszystkim,
którzy będą mieli z Tobą do czynienia. Nie
wolno Ci zaniedbać pewnej ważnej sprawy
której się podjąłeś. Od tego będą zależały
Twoje notowania w kręgu znajomych. 

BLIŹNIĘTA Każdy kolejny dzień przyniesie
coś nowego. W natłoku bieżących obowiąz-
ków będziesz miał niewiele czasu, aby cieszyć
się sukcesami. A gwiazdy przepowiadają na
ten tydzień jakiś znaczący dla Ciebie sukces.
Drobne nieporozumienie partnerskie lepiej
będzie przeczekać. Wszelkie tłumaczenia i
wyjaśnienia mogą tylko pogorszyć sytuację.
RAK Powinieneś zapomnieć o swoich niepo-
wodzeniach i dalej iść przez życie. Rozpamię-
tywanie wszystkiego do niczego nie prowadzi.
Czasu już nie cofniesz. Swoich decyzji także.
Skoncentruj się na bieżacych sprawach. Za-
dbaj o dobrą kondycję i właściwe odżywianie.
Już wkrótce staniesz na nogi. 
LEW Ktoś jest bardzo szczęśliwy, że nie za-
wiodłeś jego zaufania. Postaraj się tego nie
popsuć. Praca zawodowa stanie się dla Ciebie
źródłem niepokojów i zdenerwowania. Posta-
raj się zachować zimną krew. Wkrótce wszy-
stko się wyjaśni i zapanuje dawny ład. Postaraj
się nie wchodzić w drogę przełożonym. 
PANNA Powinieneś zadbać o siebie. Złe sa-
mopoczucie nie bierze się znikąd. W najbliż-
szych dniach uregulujesz zobowiązania finan-
sowe. Świadomość zapłaconych rachunków
pozwoli Ci odetchnąć z ulgą. Zabierzesz się za
realizację zadań z którymi długo zwlekałeś.
Sprawy sercowe nie będą dla Ciebie istniały. 
WAGA Osoby, które dotychczas darzyłeś
sympatią, okażą się być zupełnie inne, niż to
sobie wyobrażałeś. Będziesz zdegustowany
ich zawiścią i chęcią rywalizacji. Powinieneś

nabrać do nich dystansu i nie wdawać się w
głupie gierki. Masz przecież ważniejsze spra-
wy na głowie. 
SKORPION W pogoni za pieniądzem zapo-
mniałeś o ludzkich uczuciach. I stąd Twoje
nieporozumienia z rodziną. Zaniedbałeś wiele
spraw, uraziłeś czyjąś dumę i teraz trudno bę-
dzie to naprawić. Ale nie wszystko jeszcze
stracone. Nie zwlekaj z przeprosinami. Spra-
wy finansowe na najlepszej drodze. 
STRZELEC Nawarstwi się wiele obowiąz-
ków, więc będziesz miał mało czasu na wypo-
czynek. Jeszcze raz dokładnie przemyśl swoją
ostatnią decyzję. Emocje nie są dobrym dorad-
cą. Wszystko jeszcze można zmienić. Bę-
dziesz miał bardzo dobre relacje z partnerem.
Warto z nim przedyskutować wszelkie wątpli-
wości. 
KOZIOROŻEC Dobry tydzień na podejmo-
wanie ryzykownych decyzji. Gwiazdy będą Ci
sprzyjały. Otrzymasz ciekawą propozycję, z
której powinieneś skorzystać. Nie martw się o
to co będzie. Będzie i musi być dobrze. Zacznij
liczyć pieniądze. Wkrótce bardzo Ci się przy-
dadzą.
WODNIK Ktoś czeka, że nabierzesz wreszcie
wiary w siebie i zaczniesz mówić to co my-
ślisz, a nie to co chcą usłyszeć inni. Koniecznie
skontaktuj się z osobą spod znaku Byka, która
czeka choćby na Twój telefon i pragnie po-
dzielić się dobrą wiadomością. Postaraj się
zbyt wiele teraz nie wydawać. 
RYBY Gdyby nie sprawy finansowe i brak
wystarczającej ilości pieniędzy, powiedział-
byś że to udany tydzień. Wszystko inne będzie
toczyło się po właściwych torach. Weekend
zapowiada się obiecująco. Nie odrzucaj jed-
nak zaproszenia jakie otrzymasz. Niewiele
masz teraz okazji, aby się rozerwać.

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 

◆ Sprzedam lub tanio wynajmę w całości
lub w części lokal użytkowy o pow. 100
m kw. w Świdnicy, ul. Kotlarska 7. Tel.
509 750 071.

N I E R U C H O M O Ś C I
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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
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