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W skrócie...

WIEŻA RATUSZOWA
ZAPRASZA W FERIE!

Informujemy, że w okresie ferii zimowych,
wstęp do wieży ratuszowej dla dzieci i mło-
dzieży 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

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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UWAGA NA FAŁSZYWE 
e-maile i SMS-y 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdni-
cy informuje, że organy Krajowej Admini-
stracji Skarbowej nie wysyłają za pośrednic-
twem poczty elektronicznej (e-maile), czy też
jako wiadomości SMS na telefony komórkowe
informacji o konieczności zapłaty zaległości
podatkowych. 

Treść SMS-ów sugeruje, że nadawcą jest
Ministerstwo Finansów lub podmiot mu podle-
gły, a link zawarty w SMS’ach sugeruje, że strona
na której mają być wykonywane płatności należy
do domeny GOV.

Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, w
których autor wiadomości podszywa się pod pra-
cownika Urzędu Skarbowego i informuje o za-
miarze wszczęcia kontroli i koniecznością wy-
pełnienia dokumentów wymienionych w załącz-
niku.

Tego typu wiadomości są fałszywe i nie są
wysyłane z serwerów Krajowej Administracji
Skarbowej.

Otwieranie linków lub załączników zamiesz-
czonych w takich wiadomościach, jak również
wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebez-
pieczne, ponieważ może spowodować zainfeko-
wanie komputera szkodliwym oprogramowa-
niem i przekazanie naszych danych nieupraw-
nionym osobom.

Apelujemy o nieotwieranie linków i załącz-
ników od nieznanych nadawców, a także nie-
odpowiadanie na takie wiadomości.

***
Poniżej przykład fałszywego e-maila (pi-

sownia oryginalna):
Urząd Skarbowy doręczył zawiadomienie o

zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 19.01.2020r.
Wobec braku możliwości nawiązania kontaktu
telefonicznego w dniach 3-4.01.2020r. i nie za-
stania podatnika w jego siedzibie w dniu
2.01.2020r. w celu ustalenia terminu wszczęcia
kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin
wszczęcia kontroli na 19.01.2020r. o godz. 9.00.

Jednocześnie Urząd Skarbowy informuje, że
zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 października
1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pózn.
zm.) w związku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r ., Nr 155, poz. 1095 z pózn. zm.) czyn-
ności kontrolnych dokonuje się w obecności kon-

trolowanego lub osoby przez niego upoważnio-
nej. Oznacza to że w wyżej wymienionym termi-
nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do obecności w
siedzibie swojej Firmy i współpracy z inspekto-
rem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
jest Pani/Pan zobowiązany do pisemnego wska-
zania osoby upoważnionej do reprezentowania
Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczególności w
czasie Pani/Pana nieobecności.

Jest Pani/Pan zobowiazana/y do przygoto-
wania wszystkich potrzebnych dokumentów
związanych z prowadzoną przez Panią/Pana Fir-
mach wymienionych w załączniku.

Nieobecność Pani/Pana może zostać uznana
za stan wyczerpujący znamiona wykroczenia
określonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13
października 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.
74 z późn. zm.).

ARCHITEKTURA
DOLNEGO ŚLĄSKA

Z okazji 15-lecia działalności Samorządu
Zawodowego Architektów będzie można oglą-
dać w Świdnicy wystawę specjalnie przygotowa-
ną na ten jubileusz. Od 18 lutego do 9 marca na
Rynku stanie 40 tablic na których zostanie zapre-
zentowanych 85 obiektów z terenu wojewódz-
twa dolnośląskiego zgłoszonych przez członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Otwarcie wystawy pt. "Architektura Dolne-
go Śląska" miało miejsce w grudniu ubiegłego
roku we Wrocławiu. Ekspozycja znajdowała się
do końca stycznia na terenie Centrum Historii
Zajezdnia. Zamysłem organizatorów jest zapre-
zentowanie wystawy w innych miejscowościach
Dolnego Śląska m.in. w Świdnicy, gdzie od 18
lutego będzie można oglądać wybrane przez ar-
chitektów obiekty. Na planszach znalazły się pro-
jekty z powiatu świdnickiego takie jak renowacja
elewacji i wnętrz zabytkowego Pałacu w Mora-
wie , rewaloryzacja przestrzeni publicznych
kwartałów Starego Miasta - przebudowa terenu
przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy czy budo-
wa Zakładu firmy Sonel S.A..

ŚWIDNICKI BIEG BEZ OPONKI
Zapraszamy do aktywności!

Przed nami pierwszy w Świdnicy wirtualny
bieg. Sam decydujesz kiedy i jaką wybierzesz
aktywność. Co ważniejsze, to może być Twój
pierwszy krok do zgubienia zbędnych kilogra-
mów i wejścia na ścieżkę zdrowego stylu życia.
Wszystko w ramach Świdnickiego Tygodnia
Walki z Otyłością!

Nieważny jest czas czy bicie rekordów. Tak
naprawdę liczy się sama chęć zmienienia siebie.
Idea wirtualnego biegu jest bardzo prosta. W

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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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-widowi-
skowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla Ano-
nima, organizator: MKS Polonia Świdnica

"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

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
01.03.2020, godz. 12:00
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okresie od 28 lutego do 6 marca, w czasie jedne-
go treningu należy pokonać na własnych nogach
5 kilometrów (bieg, bieg na bieżni, spacer lub
nordic walking), a następnie pochwalić się swoją
aktywnością w aplikacji endomondo lub w wy-
darzeniu na facebooku. Dla pierwszych dwustu
śmiałków czekają pamiątkowe medale. 

- 1 marzec każdego roku to Światowy Dzień
Walki z Otyłością. Jest to czas, kiedy zagadnienie
nadwagi i otyłości, jako istotny i poważny prob-
lem XXI wieku, nabiera szczególnego znaczenia.
Otyłość dotyczy coraz większej liczby osób w
różnym wieku i zyskuje miano "globalnego pro-
blemu". Dlatego nie siedź w domu, postaw na
zdrowie. W dniach 28.02- 6.03.2020 r. zachęca-
my wszystkich do pokonania dystansu 5 km i
włączenia  się  w ten sposób do Świdnickiego
Tygodnia Walki z Otyłością. To świetna okazja
aby jednocześnie poprawić stan własnego zdro-
wia - mówi Izabela Siekierzyńska, dyrektor Wy-
działu Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

W inicjatywę Urzędu Miejskiego włączył się
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Świd-
nicka Grupa Biegowa. 

Po 6 marca pierwszych dwieście osób, które
udokumentują swoją aktywność w aplikacji en-
domondo lub wydarzeniu na facebooku zapra-
szamy do Wydziału Polityki Społecznej i Spraw
Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy (po-
kój 126) po odbiór pamiątkowego medalu.

Link  do  wydarzen ia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/105884471
4465609/

Link do rywalizacji w aplikacji endomondo:
https://www.endomondo.com/challenges/4221
4880

1 MARCA TROPEM WILCZYM! 
Zbliża się Narodowy Dzień Pamięci "Żołnie-

rzy Wyklętych". Z tej okazji po raz ósmy w
Polsce, a szósty w Świdnicy odbędzie się "Tro-
pem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych". Bieg zaplanowano na niedzielę, 1 marca.
Impreza odbędzie się na trasach wokół zalewu
Witoszówka. 

Udział w biegu jest bezpłatny. Zgłoszenia i
zapisy do biegu przyjmowane będą w dniu im-
prezy od godziny 10.00 w Biurze Zawodów w
bosmanacie. Pierwszych 350 osób otrzyma pa-
kiety startowe z pamiątkową koszulką, a na me-
cie medal. Start zaplanowano na godzinę 12.00.
Do pokonania będzie dystans 1963 metrów. Na
mecie dla uczestników przewidziano poczęstu-
nek: harcerską zupę i gorącą herbatę. Program
artystyczny przygotuje młodzież z Młodzieżo-
wego Domu Kultury. 

Wydarzeniem dodatkowym będzie uroczy-
sta msza święta w kościele pw. świętego Andrzeja
Boboli. Początek o  godzinie 10.30.

Impreza ma charakter rekreacyjny i patrioty-
czny, głównym celem jest przekazanie treści hi-
storycznych oraz popularyzacja wiedzy na temat
Żołnierzy Wyklętych. W 2011 roku ustanowiono
świętem państwowym - Narodowym Dniem Pa-
mięci "Żołnierzy Wyklętych.

ciąg dalszy na str. 4
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Z okazji Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych
po raz ósmy w Polsce, a szósty w Świdnicy
odbędzie się "Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych". Bieg zaplano-
wano na niedzielę, 1 marca. Impreza odbę-
dzie się na trasach wokół zalewu Witoszów-
ka.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, zalew Wi-
toszówka, organizator: Fundacja Wolność i
Demokracja

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

Organizatorem wydarzenia jest: Fundacja
Wolność i Demokracja oraz Świdnickie Stowa-
rzyszenie Patriotyczne. Partnerami: Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w
Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
Urząd Gminy Świdnica, Komenda Hufca ZHP
Świdnica Młodzieżowy Dom Kultury w Świdni-
cy, III LO w Świdnicy, Nadleśnictwo Świdnica,
Związki Kombatanckie i Żołnierskie, firma UNI-
TRON. Koordynatorem projektu jest Tadeusz
Grabowski (tel: 601 996 788). Patronat nad im-
prezą objął JE Biskup Świdnicki Ignacy Dec.

Kim byli żołnierze wyklęci, dlaczego po-
biegniemy akurat 1963 metry?

Ideą przedsięwzięcia biegowo-edukacyjnego
"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych" jest oddanie hołdu żołnierzom polskie-
go podziemia antykomunistycznego i antyso-
wieckiego działającego w latach 1944 - 1963 w
obrębie przedwojennych granic RP oraz popula-
ryzacja wiedzy na ten temat. Dystans 1963 metrów
jest ściśle związany z roczną datą śmierci Józefa
Franczaka pseudonim "Lalek", ostatnim poległym
w boju partyzantem ruchu poakowskiego w Polsce.
"Lalek" został zastrzelony przez funkcjonariuszy
ZOMO i SB podczas zasadzki w Majdanie Kozic
Górnych koło Świdnika.

Program "Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" 

Świdnica 2020 - 1.03.2020
10.00-11.30 - zapisy do biegu (bosmanat, ul.
Polna Droga), dla pierwszych 350 osób pa-
kiet startowy: koszulka, medal
12.00 - odśpiewanie hymnu Polski, oficjalny
start biegu
- Program artystyczny Młodzieżowy Dom
Kultury Świdnica
- Ciepły poczęstunek
ok. 13.00 - zakończenie imprezy

Wydarzenia towarzyszące
10.30 - msza święta (kościół pw. św. Andrzeja
Boboli)

NIKT NIE MÓWIŁ ŻE BĘDZIE
ŁATWO...

Jak jest teraz?
W Hospicjum w Świdnicy lekarze, pielęg-

niarki, psycholog dojeżdżają tam, gdzie "nikt
inny nie dojeżdża". Działają w ramach Hospi-
cjum Domowego. Troszczą się o pacjentów wy-
magających opieki paliatywnej, wspierają i edu-
kują rodziny. Wsparcia mogą jednak udzielać
wyłącznie w domach pacjentów, a więc bez mo-
żliwości całodobowego monitorowania stanu
podopiecznych. Kiedy stan pacjenta pogarsza
się, opieka rodziny może nie wystarczać - tym
bardziej, że często chorymi osobami opiekują się
małżonkowie, którzy sami wymagają pomocy ze
względu na wiek i stan zdrowia.

Już tyle lat pomagają mi pielęgniarki i lekarz
z hospicjum w Świdnicy, to są cudowni ludzie,
zawsze są w chwili gdy ich potrzebuję, dziękuję
za to. Dostałam  nieodpłatnie cały sprzęt, łóżko,
materac przeciwodleżynowy. Bardzo chciała-
bym by im się udało i trzymam kciuki za budowę
hospicjum - mówi Pani Katarzyna pacjentka Ho-
spicjum w Świdnicy  i jej synowa Pani Ela.

Jak może być?
Od samego początku marzyliśmy o zbudo-

waniu w Świdnicy hospicjum stacjonarnego,
świadczącego całodobową opiekę. Ten wielki
plan i ważna misja są przed nami, właśnie teraz
mają szansę się spełnić. Chcemy stworzyć miej-
sce, w którym każdy chory będzie się czuł jak w
domu, wśród bliskich - mówi Gabriela Kaczko-
wska Prezes Hospicjum

Nasze Hospicjum będzie:
-siedzibą hospicjum stacjonarnego, zapew-

niającego całodobową opiekę nieuleczalnie cho-
rym u kresu życia,

-siedzibą hospicjum domowego wraz z wy-
pożyczalnią sprzętu medycznego i rehabilitacyj-
nego dla podopiecznych,

-przestrzenią edukacyjną, gdzie odbywać się
będą szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży,
osób dorosłych a także dla profesjonalistów.
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Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog
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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

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

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.

Joanna Gadzińska Wiceprzewodnicząca Ra-
dy Miejskiej w Świdnicy, mówi:

Przychodzi moment, kiedy wizyta 2 razy w
tygodniu, to za mało, kiedy opieka rodzinna jest
już niewydolna. Trudnościom związanym z opie-
ką nad osobą u kresu życia można sprostać pod
opieką hospicjum, a nie w szpitalu. Hospicjum to
ludzie, którzy nie spisują chorego na "straty",
tylko są z nim do końca, oferując profesjonalną
i serdeczną opiekę. Nie ma sytuacji, że chory
czuje się niekomfortowo, bo umierając przeszka-
dza innym pacjentom.

Co już udało się nam zrobić?
Mamy koncepcję architektoniczną hospi-

cjum stacjonarnego, stworzoną przez zespół pro-
jektowy firmy CEDOS ze Świdnicy. Projekt roz-
budowy nawiązuje do formy istniejącego budyn-
ku, jaki otrzymaliśmy w darowiźnie od naszego

darczyńcy Pana Juliusza Widery. W marcu tego
roku ogłosimy przetarg na wykonanie projektu
budowlanego i wykonawczego.

Pozwolenia na budowę spodziewamy się
najpóźniej do końca września, najpierw rozpo-
czniemy modernizację istniejącej części, potem
kolejne etapy rozbudowy.

Na budowę obiektu potrzebujemy ok. 3 mln
zł.

ciąg dalszy na str. 6
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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

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 (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 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! Prawdopodob-
nie 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

Wesprzyj nas przekazując datek przez naszą
stronę  http://hospicjum.swidnica.pl/przekaz-da-
tek/  lub organizując zbiórkę dla nas na Facebo-
oku @hospicjumswidnica. Możesz także wyko-
nać tradycyjny przelew na konto 70 1600 1462
1882 6823 7000 0001,  Bank  BNP PARIBAS,
oddział w Świdnicy.

Nie trzeba wiele, aby powstało Hospicjum,
ale bez pomocy darczyńców to się nie uda. Każdy
może dołączyć do Budowniczych Hospicjum -
podarować pieniądze, materiały albo  czas. Na-
mawianie znajomych aby dołączyli do grona
wspierających budowę, to też wsparcie idei bu-
dowy hospicjum.  Każda pomoc się przyda i
każda złotówka jest cenna!

Teraz wszystko zależy od Ciebie. Dołącz do
nas - wybudujmy wspólnie ośrodek, który będzie
wspierał i niósł pomoc zarówno pacjentom po-
trzebującym opieki już teraz, jak i kolejnym po-
koleniom.

Z poważaniem
Gabriela Kaczkowska

Prezes Hospicjum

W MDK...

ZIMOWISKO - TURNUS 1
Od 10 lutego 2020 r. w Młodzieżowym Do-

mu Kultury w Świdnicy rozpoczął się pierwszy
turnus Zimowiska. Dzieci i młodzież uczestni-
czyły w warsztatach tematycznych, wycieczkach
turystycznych, a także konkurencjach rekreacyj-
nych i sportowych. Pod koniec każdego z dnia
oczekiwał ich obiad w Hotelu Sportowym. W
poniedziałek najmłodsi świdniczanie uczestni-
czyli w warsztatach muzycznych, animacyjnych,
robotyki i modelarstwa. Doskonalili swoje zdol-
ności przy tym dobrze się bawiąc pod czujnym
okiem Pana Mirosława Jabłońskiego, Pani Joan-
ny Chojnowskiej, Pana Zbigniewa Brożbara i

Pana Arkadiusza Walerowicza. We wtorek nasi
podopieczni pojechali do aqu aparku we Wroc-
ławiu, gdzie spędzili cały dzień bawiąc i pływa-
jąc. Opiekunowie prowadzili zabawy na terenie
aqua parku, gdzie uczestnicy zimowiska aktyw-
nie brali udział. W środę odbyło się spotkanie
edukacyjne zorganizowane przez Straż Miejską
w Świdnicy oraz spotkanie edukacyjne zorgani-
zowane przez Centrum Naturhouse w Świdnicy
prowadzone przez Sandrę Kilian n.t. Zdrowego
odżywiania". W środę odbywały się także gry
planszowe oraz gra miejska. W czwartek nasi
uczestnicy pojechali na sanki do Andrzejówki. W
piątek mieliśmy przyjemność gościć P. Barbarę
Grobelną z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Świdnicy, która przeprowadziła
spotkanie edukacyjne z naszymi uczestnikami
Zimowiska. Później został przeprowadzony na
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 315
w Świdnicy olimpiada sportowa dla naszych
uczestników. Na sam koniec uczestnicy dostali
dyplomy uczestnictwa w zimowisku oraz upo-
minki od nas. Było niezmiernie miło was gościć,
jednakże wszystko co dobre szybko się kończy.

MDK Świdnica

W MBP..

POKAZUJE ŚWIAT, 
KTÓREGO JUŻ NIE MA

Odkrycie 120 rolek klisz ze zdjęciami, które
przeleżały na strychu jednego z budynków w
Walimiu ponad pół wieku, było początkiem dla
wielu, kolejnych, niezwykłych wydarzeń. Ja-
kich? O tym opowiada doceniony na arenie mię-
dzynarodowej film dokumentalny "Ludzie z
klisz" (reż. Mateusz Kudła, prod. TVN). Jego
projekcję można było obejrzeć w Miejskiej Bib-
liotece Publicznej w Świdnicy 7 lutego podczas
spotkania autorskiego z Łukaszem Kazkiem. Hi-
storyk z Walimia te klisze wywołał i dzięki temu
możemy, jak sam mówi "poznawać świat, które-
go już nie ma".

Dziennikarz, autor książki "Faszystowska
mać!", ambasador Muzeum Historii Polski na
Dolny Śląsk, były przewodnik kompleksu Riese,
Zamku Grodno i Pałacu Jedlinka przez trzy lata
zbierał informacje na temat tożsamości bohate-

ciąg dalszy ze str. 5
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rów ze zdjęć. Ich autorem okazał się Filip Rozbi-
cki, fotograf-amator i walimski kościelny orga-
nista. Udokumentowany przez Rozbickiego po-
wojenny czas, ukazuje codzienne życie pier-
wszych osadników Wstewaltersdorf, czyli dzi-
siejszego Walimia.

Łukasz Kazek zeskanowane fotografie umie-
ścił w internecie i tak zaczęła nakręcać się machi-
na wspomnień.

- Zgłaszały się do mnie osoby, które pozna-
wały ze zdjęć swoich krewnych, dziadków, pra-
babcie... Udało się rozpoznać bardzo dużo mie-
szkańców z imienia i nazwiska. Zacząłem odwie-
dzać tych ludzi i wręczać im zdjęcia, na których
byli oni sami tyle, że młodsi o ponad pół wieku.
Reakcje mieszkańców Walimia zostały pokazane
w "Ludziach z klisz" - przybliżył tło projekcji
gość specjalny. - Dzięki tym zdjęciom poznałem
wiele ciekawych i pełnych wzruszeń historii z
czasów, kiedy to w tym regionie tylko serca były
polskie... Wszystko inne właściwie było nie-
mieckie - dodał Łukasz Kazek.

Idąc za ciosem, następnie w Walimiu powsta-
ła ścieżka fotograficzna śladami Filipa Rozbic-
kiego. Wykonano też po latach kolejne fotografie
w tych samych miejscach, z tymi samymi, żyją-
cymi wciąż ludźmi. Teatr Lalki i Aktora w Wał-
brzychu wystawił sztukę na podstawie wspo-
mnień postaci z kadrów. Pod starym drzewem
Łukasz Kazek zakopał kapsułę czasu, jaką jest
poniemiecka butelka ze zdjęciami i innymi arte-
faktami, w tym z życia współczesnego.

- Może kiedyś ktoś to odkopie i dowie się, że
były takie wydarzenia - wierzy historyk.

Po projekcji padało wiele pytań z pełnej wi-
dzów Sali Cysterskiej. Znalazła się nawet osoba,
która rozpoznała się na jednym ze zdjęć.

Wśród starych fotografii trafiło się także uję-
cie ukazujące Świdnicę.

Łukasz Kazek zapowiedział, że to nie koniec
przygód z kliszami.

- Zostało jeszcze około 70 rolek do wywoła-
nia. Na pewno do Świdnicy jeszcze wrócimy -
dodał.

Zaprosił też do śledzenia kolejnego projektu,
nad którym wciąż trwa praca, czyli filmu "Po-
wiernik" w reżyserii Mateusza Kudły , jaki ma
się ukazać pod koniec tego roku.

Film wywołał wiele emocji i ożywionych
rozmów. Zainspirowani tymi działaniami pra-
wdopodobnie ogłosimy zbiórkę zdjęć z okresu
po 45 roku wykonanymi w Świdnicy, o czym
poinformował podczas spotkania z gościem spe-
cjalnym wiceprezydent Szymon Chojnowski .
Zdjęcia Filipa Rozbickiego są sukcesywnie uzu-
pełniane na stronie www.filiprozbicki.pl.

MBP Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
07.02.2020r. godz. 15.18 

Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie od obsługi sklepu "Marconi"
na ulicy Zamkowej, dotyczące osoby bezdo-
mnej, która weszła do sklepu prosząc o wez-
wanie straży miejskiej, gdyż potrzebuje po-
mocy. Gdy na miejscu pojawili się strażnicy

www.expressem.eu www.expressem.eu

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.

ciąg dalszy na str. 8
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mężczyzna stwierdził, że chce aby funkcjo-
nariusze przewieźli go do Policyjnej Izby
Zatrzymań i tam go osadzili. Pomimo, iż w
okresie minionym osoba ta była umieszczana
w tym przybytku, tym razem strażnicy od-
mówili. Mężczyzna ten był trzeźwy, nie po-
pełnił żadnego czynu zabronionego, zatem
nie było podstaw aby go zatrzymywać. Fun-
kcjonariusze zaproponowali bezdomnemu
inne formy pomocy, jednak nie był on nimi
zainteresowany.

07.02.2020r. godz. 19.34 
Operator monitoringu wizyjnego zgłosił fakt
spożywania alkoholu w Zaułku Kupieckim
przez grupę kilku mężczyzn. Libację alkoho-
lową przerwał patrol straży miejskiej. Czte-
rech mężczyzn zostało ukaranych mandata-
mi karnymi. Poinformowano ich również, iż
spożywanie alkoholu w takich miejscach jest
surowo zabronione.

09.02.2020r. godz. 16.37 
Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
dotyczące kobiety w podeszłym wieku, leżą-
cej w  rejonie stacji paliw przy ulicy Sikor-
skiego. Na miejscu patrol zastał 80-letnią
kobietę, która zasłabła, miała zawroty głowy
i duszności. Patrol wezwał pogotowie ratun-
kowe, które prze-
wiozło chorą do
szpitala. Strażnicy
powiadomili syna
kobiety o zaistniałej
sytuacji.

10.02.2020r.  godz.
17.46 

Operator monito-
ringu  wizyjnego
zgłosił fakt spoży-
wania alkoholu w
Parku Centralnym.
Grupa młodych
mężczyzn na jednej
z ławek urządziła
sobie libację alko-
holową. Również to
spotkanie zostało
przerwane przez
strażników, którzy
ukarali wszystkich
miłośników alkoho-
lu. Okazało się, że
ukarane osoby były
spoza Świdnicy i
nie w ogóle nie wie-
działy, że ich impre-
za jest ś ledzona
przez monitoring
miejski.

06.02.2020r.  godz.
20.06

Dyżurny stra ży
miejskiej przyjął
zgłoszenie dotyczą-
ce mężczyzny w
podeszłym wieku,

prawdopodobnie osoby bezdomnej, przeby-
wającej na klatce schodowej jednego z bu-
dynków przy ulicy Księcia Bolka. Według
zgłaszającego mężczyzna potrzebował po-
mocy. Na miejscu strażnicy zastali znanego
z wcześniejszych licznych interwencji męż-
czyznę, który odmówił przyjęcia jakiejkol-
wiek pomocy i oddalił się. Osoba ta posiada
dość wysoką emeryturę i już wielokrotnie
oferowano mu zamieszkanie w odpowied-
nim ośrodku, jednak ze względu na dochody
musiałby on częściowo pokryć koszty takie-
go zakwaterowania. Mężczyzna każdorazo-
wo odmawia koczując w różnych miejscach
na terenie miasta.
W minionym tygodniu zrealizowano 136 in-

terwencji wynikających ze zgłoszeń mieszkań-
ców.

***
SPECJALISTA PREWENCJUSZ
Właśnie takie imię wybrali w głosowaniu

mieszkańcy Świdnicy dla pluszowej maskotki
straży miejskiej. W środę, w Komendzie Straży
Miejskiej w Świdnicy odbyła się uroczystość
nadania imienia maskotce. Laureatką konkursu
została 8 letnia Agnieszka Kaczorowska.  

Maskotka specjalisty Prewencjusza zagości
w świdnickich szkołach, przedszkolach, świetli-
cach i innych miejscach, które odwiedzą strażni-
cy w ramach działań profilaktyczno edukacyj-
nych. Specjalista Prewencjusz wraz z inspekto-
rem Jaśkiem powiedzą dzieciom jak zachować
się w trudnych sytuacjach, jak segregować odpa-
dy, gdzie można bezpiecznie się bawić a jakich
miejsc należy unikać. Już wkrótce na stronie

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.

ciąg dalszy ze str. 7
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internetowej naszej jednostki pojawi się nowa
zakładka - "Specjalista Prewencjusz uczy , radzi,
pomaga". Pojawią się tam informacje związane z
realizacją działań profilaktycznych. Dzięki za-
kładce z informacji tych będą mogły korzystać
również dzieci z innych miast. Zainteresowane
nasza ofertą placówki oświatowo wychowawcze
prosimy o kontakt ze Strażą Miejską w Świdnicy,
tel.74 818 57 35.

***
13.02.2020r. tuż po godzinie 23.00 operator

monitoringu wizyjnego zauważył młodego męż-
czyznę, który zataczając się spożywał alkohol
przy jednym ze sklepów na ulicy Żeromskiego.
Przejeżdżających tą ulicą kierowców nietrzeźwy
pozdrawiał gestem, który nie można zaliczyć do
przyjaznych.

Gdy na miejscu pojawił się patrol straży
miejskiej, mężczyzna udawał, że nie wie o co
chodzi. Wręczył funkcjonariuszowi dowód oso-
bisty, a następnie rzucił się do ucieczki. Już po
kilku krokach został jednak ujęty i umieszczony
w radiowozie. Badanie trzeźwości wykazało, iż
chwiejny krok był spowodowany spożyciem al-
koholu. W związku z odmową przyjęcia mandatu
za spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolo-
nym, sprawę rozpatrzy Sąd Rejonowy w Świdni-
cy. Argumentacja, że sprawca wykroczenia
chciał w ten sposób przedwcześnie świętować
"Walentynki" chyba nie przekona sądu.

***
Ponad 50 worków śmieci zebrali podopiecz-

ni Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
w Świdnicy z terenów wzdłuż koryta Bystrzycy.
Wiele osób twierdziło, że taka akcja się nie uda,
a jednak.

Pomysł aby podopieczni schroniska dla bez-
domnych sprzątali nasze miasto zrodził się w
straży miejskiej. Początkowo wiele osób scepty-
cznie podchodziło do tej inicjatywy, jednak z

każdym dniem akcja ta stawała się coraz bardziej
realna. Nie chcemy leżeć na łóżkach i patrzeć w
sufit, my też chcemy zrobić coś dobrego dla
Świdnicy, mówili bezdomni. Niemal natych-
miast zgłosiło się osiem osób. Strażnicy załatwili
rękawice, worki i grabie. Do akcji włączył się
również radny Władysław Wołosz, który zakupił
produkty do przygotowania posiłku. Zupę z
wkładką nieodpłatnie ugotowała firma Kuchnia
Domowa "W Pafalu" Edyty Majchrzak. Śmieci
już tego samego dnia zostały wywiezione. Pod-
opieczni schroniska liczą na kolejne akcje tego
typu.

 GMINA ŚWIDNICA
ZAMKNIĘCIE 

PRZEJAZDU KOLEJOWEGO 
W BYSTRZYCY DOLNEJ 

W związku z rewitalizacją linii kolejowej nr
285 przejazd kolejowy w Bystrzycy Dolnej (za
mostem), zlokalizowany w km 61+891 w ciągu
drogi gminnej 112509D, będzie czasowo za-
mknięty w terminie 25-28.02.2020 r.

TURNIEJ GIER I ZABAW
SPORTOWYCH

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej
w Bystrzycy Górnej była areną gminnego turnie-
ju gier i zabaw dla uczniów klas I-IV. W sporto-
wych rozgrywkach wzięło udział ponad 60 ucz-
niów  z pięciu szkół podstawowych:  Bystrzycy

Górnej, Lutomi Dolnej,
Mokrzeszowa, Pszenna
i Grodziszcza.

Głównym celem
turnieju było zapewnie-
nie uczniom aktywnego
spędzania  wolnego cza-
su, stosowanie zasady
fair play we współza-
wodnictwie, a także in-
tegracja uczniów z róż-
nych placówek gmin-
nych.

Drużyny miały do
wykonania siedem  za-
dań sprawnościowych,
w tym  pokonanie
dwóch  to rów prze-
szkód, strzały piłką do
bramki, rzuty obręczami
i woreczkami do celu,
celowanie krążkiem ho-
kejowym do minibra-
mek, przeciąganie liny.
Nad poprawnością  i
oceną poszczególnych
konkurencji czuwali sę-
dziowie z LKS-su.

Wszystkie drużyny
sprawnie radziły sobie z
poszczególnymi zada-
niami. Uczniowie wal-
cząc o punkty dla  swo-
ich placówek wykazali
się dużą sprawnością fi-
zyczn ą ,  poczuciem
odpowiedzi alno śc i ,

www.expressem.eu www.expressem.eu

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.
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

KANDYDAT (spektakl)
17.04.2020, godz. 18:00
"Kandydat" to błyskotliwy komediodramat,
który porusza bardzo aktualne zagadnienia.
Opowiada historię kandydata na urząd pre-
zydenta (Piotr Cyrwus) oraz jego trenerki
(Grażyna Wolszczak).
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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-
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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

21 lutego (piątek)
godz.18.00 "NIE MA MNIE" - Karolina Wa-
rzecha
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.

"NIE MA MNIE" - Karolina Warzecha
Gdzie są moje granice? Czy zawsze będę jedną
z wielu osób, które dążą do czegoś nieuchwyt-
nego? Czy zostaje mi bycie humanoidalną lal-
ką wśród innych humanoidalnych lalek?
Wszystko opiera się na tych samych wątkach:
samotność, dążenie do zmiany tożsamości,
nieosiągalne cele. Kobieta zamknięta  sama ze
sobą próbuje uwolnić świat od zła, które ją
otacza. Warto zadać pytanie, czy naprawdę ma
twarz? Monodram powstał na podstawie te-
kstów: "Lalki, moje ciche siostry" Henryka
Bardijewskiego, "Chrzciny" Doroty Masło-
wskiej i "Autoportret odczuwalny" Mirona
Białoszewskiego.

"Strach ma wielkie oczy"  - Teatr TER-
MINUS A QUO
"Strach ma wielkie oczy" to autorski spe-
ktakl Edwarda Gramonta z mocno wyeks-
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umiejętnością pracy w zespole, a przede wszy-
stkim wspaniałą zabawą.

W tegorocznym turnieju puchary dla swoich
szkół wywalczyły drużyny z SP w Lutomi Dolnej
(I miejsce), z SP w Mokrzeszowie (II miejsce)
oraz z SP w Bystrzycy Górnej (III miejsce).
Indywidualnie natomiast zostali docenieni wszy-
scy uczestnicy zmagań sportowych i każdy
otrzymał medal, co było sprawiło wielką radość
małym sportowcom.

Turniej w Bystrzycy Górnej był kolejną od-
słoną sportowych ferii w gminie Świdnica.

KOLEJNA ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH  

Od 4 marca do 8 kwietnia br. na terenie
Gminy Świdnica odbędzie się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych (meble, dywany, wykładzi-
ny, wanny itp.) i zużytego sprzętu RTV/AGD
(radia telewizory, monitory, lodówki, pralki, od-
kurzacze itp.).

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane
wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym
zgłoszeniu adresu odbioru do Urzędu Gminy
Świdnica. Telefon: 74 852 30 67, 74 852 12 26,
74 852 24 88 wew. 310 lub 320.

Odpady należy wystawiać przed domem w
terminach odbioru zgodnych z harmonogramem
(www.gmina.swidnica.pl).

Przypominamy, że tego typu odpady, bez
względu na harmonogram, są przyjmowane w Pun-
kcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) przy ulicy Metalowców 4 w Świdnicy od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
17:00, w soboty od godziny 10:00 do 14:00.

Należy pamiętać, że oddając indywidualnie
śmieci wielkogabarytowe odpady trzeba uprze-
dnio posegregować, a na miejscu samodzielnie
wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbęd-
ne jest również okazanie dokumentu ze zdjęciem
oraz aktualnego dowodu dokonania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za bie-
żący lub poprzedni miesiąc.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, we własnym zakresie w ramach
opłaty można dostarczyć (250 kg/miesiąc) odpa-
dów następujących frakcji:

- odpady ulegające biodegradacji w tym od-
pady zielone,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony z samochodów osobowych,
- przeterminowane leki,
- chemikalia powstające w gospodarstwach

domowych,
- odpady opakowaniowe zawierające nastę-

pujące frakcje: papier, tekturę, szkło oraz tworzy-
wa sztuczne,

- odzież i tekstylia.

ciąg dalszy ze str. 9

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



PRZEDSZKOLAKI 
Z WIELKIM SERCEM 

Zuzia i Lena z Publicznego Przedszkola w
Bystrzycy Dolnej, to kolejne przedszkolaki z
wielkim sercem w naszej gminie. Dziewczynki
po kilkuletniej pielęgnacji  swoich włosów zde-
cydowały się je ściąć i oddać na szczytny cel. Na
piękne i wygodne peruki dla kobiet, które zma-
gają się z chorobą nowotworową.

Akcję "Daj włos" prowadzi Fundacja
"Rak&Roll". Aby wziąć udział w programie, na-
leży ściąć włosy zgodnie z instrukcją podaną na
stronie, a następnie przesłać je na adres Fundacji.
Takie to proste, a może dać tyle szczęścia.

Bardzo ważne jest, żeby dzieci od najmłod-
szych lat wiedziały, że warto pomagać, że nie
tylko pomoc materialna, ale czasami  drobne
gesty, mogą nadać sens życiu i przywrócić ra-
dość. Bo czasami nie potrzeba wiele, wystarczy
świadomość, że jest ktoś obok, komu nie jeste-
śmy obojętni. Jestem bardzo dumna z dziewczy-
nek i gratuluję rodzicom córek. Cieszę się, że
również w naszym przedszkolu są dzieci z wiel-
kim sercem - mówi Beata Klęsk, dyrektor przed-
szkola w Bystrzycy Dolnej.

Zuzi i Lenie oraz ich rodzicom dziękujemy i
gratulujemy postawy.

ZAJĘCIA KULINARNO-SPORTOWE
Równie ciekawie i atrakcyjnie ferie zimowe

można spędzić w szkole. Wiedzą o tym ucznio-
wie z placówki oświatowej w Witoszowie Do-
lnym.

Pod czujnym okiem swoich opiekunek dzieci
spędziły pełny atrakcji dzień w Cinema Fun.
Kolejna grupa uczniów w myśl zasady "W
ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" pozna-
wała techniki zdrowego żywienia. Był też czas

na sportową rywalizację na hali w Witoszowie
Dolnym.

MUZYCZNE WARSZTATY
WOKALNE NA FINAŁ FERII 

Po kilkudniowych próbach nastał ten wyjąt-
kowy dzień, w którym zaproszeni goście, a
wśród nich wójt gminy Teresa Mazurek mogli
usłyszeć efekty ósmej edycji  warsztatów wokal-
nych w Lubachowie. Jestem pod ogromnym wra-
żeniem waszego talentu, śpiewu i jestem z Was
niezmiernie dumna - mówiła Teresa Mazurek,
nie kryjąc wzruszenia, bowiem na kolejnym mu-
zycznym krążku znajdzie się hymn "Dzielmy się
nadzieją" dedykowany akcji "Żonkilowe Pola
Nadziei" i Hospicjum w Świdnicy.

Dzięki wsparciu i ogromnemu zaangażowa-
niu wójta gminy Świdnica, dyrektor Gminnego
Zespołu Oświaty oraz kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej młodzi i utalento-
wani mieszkańcy gminy spędzili pierwszy ty-
dzień zimowego wypoczynku w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie. Była
to doskonała okazja  by połączyć wypoczynek z
pasją, jaką jest muzyka i śpiew.

Finałowy koncert, będący zapowiedzią mate-
riału na ósmą już muzyczną płytę, zgromadził ro-
dziny uczestników oraz gości, a wśród nich wójt
gminy Teresę Mazurek, dyr. Gminnego Zespołu
Oświaty Marię Jaworską, dyr. delegatury w Wał-

www.expressem.eu 11

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-
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brzychu Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty Mał-
gorzatę Sandecką, dyr. SSM w Lubachowie Seba-
stiana Krzywdę, sołtys wsi Lubachów Anetę Dża-
marę-Szakiel  oraz Joannę Gadzińską i Małgorzatę
Mozol ze świdnickiego TPCh "Hospicjum".

Pomysłodawcami organizacji warsztatów od
wielu lat są: Dariusz Jaros- muzyk, kompozytor,
aranżer, autor tekstów, na co dzień instruktor
pracujący w Młodzieżowym Domu Kultury i
Tadeusz Szarwaryn- dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie - muzyk,
kompozytor, autor tekstów. W tej muzycznej
przygodzie wpierali ich wolontariusze - absol-
wenci, będący wychowankami  poprzednich
edycji. Od kliku lat młodzi i utalentowani artyści
odnoszą sukcesy podczas konkursów, festiwali i
przeglądów wokalnych na forum ogólnopol-
skim. Należy również podkreślić, że niektórzy
uczestnicy warsztatów stanowią już dzisiaj
wsparcie w produkcji materiału dźwiękowego
jako muzycy - mówił Tadeusz Szarwaryn.

Podczas finałowego koncertu w Lubachowie
wybrzmiały m.in. francuskie i ukraińskie klimaty
będące nawiązaniem do umów partnerskich, któ-
re gmina Świdnica zawarła z miastami we Fran-
cji, Belgii, Niemiec, Włoch czy na Ukrainie. W
trakcie koncertu można było usłyszeć także
wcześniejsze przeboje, ale w nowych aranża-
cjach muzycznych. Była to jednie  zapowiedź
tego co znajdzie się na nowej płycie. Po raz
kolejny wysoko postawiliście sobie poprzeczkę i
z ogromną niecierpliwością czekam na Wasz ko-
lejny muzyczny krążek - mówiła  wójt gminy.   

Wszystkim opiekunom, wolontariuszom
składamy serdeczne podziękowania za współ-
organizację muzycznych warsztatów. Wszy-
stkim uczestnikom gratulujemy i życzymy miłe-
go wypoczynku na kolejny tydzień zimowych
ferii.

NAJWIĘKSZE SKARBY
RODZICÓW-BLIŹNIAKI 

KAJETAN I LEON 
Kajetan i Leon z Pszenna to pierwsze nowo-

rodki, które w tym roku otrzymały wyprawkę dla
bliźniaków. Na świat przyszli we wrześniu 2019
r. a 14 lutego - dokładnie w Walentynki rodzice
w ich imieniu odebrali pakiety z upominkami.
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ne pozwoli dzieciom obcować z żywym sło-
wem, które stoi dziś w cieniu obrazów filmo-
wych. Dla dzieci od lat 3.

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 wiedzie
szalone życie walcząc o swoje miejsce 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 chi-
rurgii estetycznej powoli tracąc 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 duetu
pojawia się dwóch braci. Modest jest leka-
rzem medycyny estetycznej oferującym
Grecie wieczną młodość, a może i miłość?
Jego starszy brat, Gerard to mecenas, który
reprezentuje tylko bogatych i wpływowych
klientów. Który z nich skrywa tajemnicę? A
gdyby pewnego dnia Twoja ciotka umarła i
zapisała Ci w spadku siedemdziesiąt milio-
nów dolarów? Mecenas Gerard musi skon-
taktować się z Gretą, żeby przekazać jej spa-
dek. Od tej chwili gra idzie o najwyższą
stawkę. Albert przypadkowo odbiera telefon
od mecenasa i wymyśla plan akcji , żeby
jako Greta przejąć spadek. Nie spodziewa
się, że mecenas już dokładnie wszystko za-
planował aby wyłudzić majątek. Kto ostate-
cznie wpadnie w czyją pułapkę i kto okaże
się mistrzem blefu? Czy na pewno wszystko
jest takie, jak nam się wydaje?
Znakomita komedia pomyłek, pełna intryg i
zwrotów akcji, która na wesoło ukazuje roz-
terki każdego z nas. Sekret, spisek, zmowa,
oszustwo, gierki, romans; jak się w tym
wszystkim nie pogubić, skoro każdy ma coś
do ukrycia? Wszyscy grają przemyślane
przez siebie role. Uleczyć ich może tylko
prawdziwa miłość, ale jak się połapać, kto
jest kim, żeby odpowiednio ulokować uczu-
cia? Doskonała komedia o mieszaniu ról
damsko-męskich, o konieczności łączenia
sił i o znajdywaniu radości w małych rze-
czach. Niezrównany popis aktorski. Bez-
konkurencyjna wartka fabuła osadzona w
naszej rzeczywistości. Czy kobieta idealna
istnieje? Świetna komedia.

TO TYLKO SEX [spektakl]
23 lutego 2020, godz.17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Wstęp: 70 zł - 80 zł

Wielki przebój West Endu w opracowaniu
artysty kabaretowego Szymona Jachimka -
związanego z kabaretem Limo. Aktorka Ol-
ga Bołądź z dużą dozą pikanterii i humoru
przedstawi cenne rady i wskazówki, które
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ciąg dalszy ze str. 11
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Listy gratulacyjne, które otrzymali nowi
mieszkańcy gminy Świdnica będą nie tylko
wspaniała pamiątką, ale także początkiem więzi
z naszą gminą - mówi wójt gminy Teresa Mazu-
rek. Od 2016 roku witamy nowo narodzone i
zameldowane w gminie Świdnica dzieci pakie-
tem powitalnym, w ramach akcji NAJWIĘKSZY
SKARB GMINY TO TY. Cieszymy się z każde-
go nowego mieszkańca gminy, a w sposób szcze-
gólny z ich narodzin i zawsze pragniemy to ucz-
cić. Mamy tę świadomość, że skarbem każdej
rodziny są ich dzieci. Na przestrzeni czterech lat
gminne wyprawki trafiły do ponad pół tysiąca
rodzin. Od 2019 roku nasz pakiet powitalny
wzbogaciliśmy o segregator pediatryczny, dedy-
kowany rodzicom dziecka, a każde nowo naro-
dzone i zameldowane bliźniaki w naszej gminie
mogą liczyć na dodatkowy bonus upominkowy.
To zwielokrotnione szczęście, ale też wydatki i
obowiązki - dodaje wójt gminy.

Pani Renata nie kryła, że odwiedziny w
Urzędzie Gminy Świdnica to duża niespodzian-

ka W naszych rodzinach nie było bliźniaków,
zatem wiadomość o przyjściu na świat dwóch
chłopców była dla nas dużym zaskoczeniem.
Teraz to także podwójne powody do dumy, rado-
ści i miłości, której nam na co dzień dostarczają.
Cieszymy się zarówno z wizyty, jak i z prezen-
tów. Z pewnością jak tylko nasze dzieci będą
mogły już mówić to osobiście podziękują - pod-
kreślali rodzice Kajetana i Leona. Pan Damian
stoi teraz przed wyzwaniem zmiany auta, bo
bycie podwójnym rodzicem wymaga nie tylko
szczególnej troski i opieki o maluchy ale i wypo-
sażenia. Szczęśliwym rodzicom gratulujemy, a
Kajetanowi i Leonowi życzymy dużo zdrowia,
pomyślności i dobrego życia.

wzbogacą życie erotyczne wszystkich, bez
wyjątków!!
To tylko sex - sztuka, która może radykalnie
zmienić twoje życie miłosne!
Dlaczego miłość kończy się małżeństwem?
Czego tak naprawdę pragną kobiety?
Kto ma większy apetyt i na co?
Jaka jest najczęstsza fantazja seksualna?
Twórcy sztuki "Jak zostać SEX GURU"
przedstawiają nową, pikantną i przezabawną
komedię "To tylko sex".
Jedna z najbardziej znanych polskich akto-
rek Olga Bołądź jako EDYTA RADZI
(#edytaradzi) w roli sex eksperta zgłębi taj-
niki seksualnego labiryntu. "To tylko sex!"
to rozpustnie śmieszna i interaktywna sztuka
dla dorosłych!
To wielki przebój West Endu w opracowaniu
artysty kabaretowego Szymona Jachimka -
związanego z kabaretem Limo. Reżyserem
sztuki jest Giovanni Castellanos - znany z
wyreżyserowania hitu "BOEING, BOE-
ING".
Z takim składem "To tylko sex!" z całą pew-
nością okaże się jednym z najlepszych spe-
ktakli komediowych tego sezonu! Aktorka
Olga Bołądź z dużą dozą pikanterii i humoru
przedstawi cenne rady i wskazówki, które
wzbogacą życie erotyczne wszystkich, bez
wyjątku. Jeżeli jednak jesteś jednym z nie-
wielu szczęśliwców, którzy nie mają proble-
mów ze swoim życiem seksualnym - nie
rezygnuj z dobrej zabawy - przyjdź,
przyprowadź znajomych i podziel się swoją
radą! Humor i śmiech pozwolą na większą
otwartość z przymrużeniem oka.
Myślisz, że masz wspaniałe życie seksual-
ne? Naprawdę w to wierzysz? Może razem
to sprawdzimy? Kup bilet na hit "To tylko
sex" - duża dawka śmiechu do łez gwaran-
towana! To tylko sex - sztuka, która może
radykalnie zmienić twoje życie miłosne!

KOCHANIE WRÓCIŁEM 
28 lutego 2020, spektakle o godz. 18.00 i
20.15
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Wstęp: 85 zł - 95 zł

Jeśli w znanym porzekadle - "Stara miłość
nie rdzewieje" jest odrobina prawdy, to fran-
cuska komedia "KOCHANIE WRÓCI-
ŁEM" najlepiej tego dowodzi. Severine jest
właścicielką dobrze prosperującego pary-
skiego wydawnictwa i nieco słabiej prospe-
rującego życia osobistego. Ma co prawda
atrakcyjnego adoratora, ma wyluzowanego
dorosłego syna i nawet ponownie w jej życie
wkracza były mąż - skruszony i pełen dobrej
woli do pojednania za prawie każdą cenę.
Obsada: Marta Wierzbicka, Maria Pakulnis,
Katarzyna Ankudowicz, Jan Jankowski,
Grzegorz Pawlak, Marcin Troński, Wojciech
Wysocki, Bartosz Obuchowicz.
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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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 Twój mały świat nabierze kolorów.
Będziesz miał dobre dni. Poprawa nastroju spo-
woduje, że wszystko będzie Ci się udawało. Ten
optymizm i radość udzieli się również Twoim
bliskim. Otrzymasz jakąś wiadomość, która
zmusi Cię do przemyślenia najbliższych planów.
BYK Bardzo dobrze będą się układały stosun-
ki z partnerem i bliskimi. Wszystko będzie
sprzyjało życiu rodzinnemu i właściwej atmo-
sferze w domu. Dawne nieporozumienia pójdą
w niepamięć. W życzliwej atmosferze łatwiej
jest pokonywać trudności. Sprawy finansowe
pozostaną bez większych zmian. 
BLIŹNIĘTA Za wiele wymagasz od swojego
partnera. Nikt nie jest doskonały, nawet Ty. Kłót-

nia do której dojdzie już niebawem, komplet-
nie wytrąci Cię z równowagi. Nie popadaj w
złość i niechęć do bliskiej osoby. Wszystko się
dobrze ułoży. Wystarczy odrobina uczucia.
Postaw się w sytuacji drugiej strony. 
RAK Wzbudzisz czyjeś zainteresowanie.
Ktoś będzie się starał bliżej Cię poznać, a
będzie to związane z planami, jakie ma wzglę-
dem Twojej osoby. Postaraj się zachowywać
naturalnie. Możesz na tym wiele zyskać. Spra-
wy finansowe już wkrótce ułożą się po Twojej
myśli. Nie trać więc nadziei. 
LEW Znaczna poprawa w sprawach dotyczą-
cych życia zawodowego. Być może osiąg-
niesz jakiś znaczący sukces, otrzymasz pod-
wyżkę, a jeżeli nie masz pracy, to być może
zostaniesz zatrudniony. Na dalszy plan odejdą
sprawy rodzinne. W domu wszystko będzie
przebiegało bardzo monotonnie, ale zgodnie z
Twoimi planami. 
PANNA Nastąpi ożywienie w sprawach ser-
cowych. Panny, z nikim nie związane, mogą
wstąpić w związki uczuciowe, a nawet mał-
żeńskie. Wkrótce rozwiążesz problemy finan-
sowe. Uregulujesz zobowiązania, które bar-
dzo Cię martwiły. Nie zwierzaj się osobie spod
znaku Ryb, jest do Ciebie nieprzychylnie na-
stawiona. 
WAGA Będziesz miał bardzo dobry nastrój.
Spotkanie z dawnym przyjacielem spowodu-
je, że powrócą wspomnienia. Będziesz chciał
coś zmienić w swoim życiu, do czegoś powró-
cić, czegoś ważnego dokonać. Nie zanudzaj

jednak swoimi przemyśleniami partnera. Ma
teraz wiele ważnych spraw na głowie i może
Cię nie zrozumieć.
SKORPION Otrzymasz bardzo ciekawą propo-
zycję. Będzie ona związana z Twoimi ostatnimi
osiągnięciami. Być może zarobisz trochę dodat-
kowych pieniędzy. Nie trać wiary we własne
możliwości, które tak naprawdę są bardzo duże.
Sprawy, które Cię martwią, już wkrótce ulegną
pomyślnemu rozwiązaniu. 
STRZELEC Nie bój się ryzyka. Szczególnie
w sprawach finansowych. Gwiazdy będą Ci
sprzyjały w najbliższych dniach. W piątek
przygotuj się na wizytę jakiegoś niespodzie-
wanego gościa. Będzie to dla Ciebie wielkie,
ale jednocześnie miłe zaskoczenie. Porozma-
wiaj z partnerem na temat letniego wypoczyn-
ku. Już czas coś zaplanować. 
KOZIOROŻEC Nie wmawiaj sobie, że nic
Ci się nie udaje. Tak naprawdę to do niczego
się jeszcze porządnie nie przyłożyłeś. No mo-
że do narzekania na swój los. Wyjdź z domu,
spróbuj coś z tym wszystkim zrobić. Jest jesz-
cze dużo możliwości nad którymi powinieneś
się zastanowić. Głowa do góry!
WODNIK Pewne sprawy się skomplikują i
trzeba będzie na razie zrezygnować z ich re-
alizacji. Ale co odwlecze, to nie uciecze. Nie
martw się na zapas. Postaraj się trochę wypo-
cząć w miłym gronie. Serdeczne rozmowy z
bliskimi pozwolą Ci nabrać większego dystan-
su do problemów. 
RYBY Zmęczenie i zniechęcenie da o sobie
znać. Postaraj się wypocząć. Najlepiej na świe-
żym powietrzu. Nie podejmuj się nowych obo-
wiązków, które będą później dla Ciebie
źródłem frustracji. Decyzje finansowe przełóż
na przyszły tydzień, bowiem pieniędzy nie
powinno Ci brakować. 

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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