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W skrócie...

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

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
Z okazji Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych po
raz ósmy w Polsce, a szósty w Świdnicy odbę-
dzie się "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych". Bieg zaplanowano na nie-
dzielę, 1 marca. Impreza odbędzie się na tra-
sach wokół zalewu Witoszówka.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, zalew Wi-
toszówka, organizator: Fundacja Wolność i
Demokracja

PEGAZIK - Eliminacje Miejskie
05.03.2020, godz. 10:00
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JAK ZAGOSPODAROWAĆ SKWER
LECHA KACZYŃSKIEGO

Weź udział w konsultacjach społecznych
Zapraszamy mieszkańców Świdnicy do

aktywnego udziału w konsultacjach społecznych
dotyczących zagospodarowania skweru Lecha Ka-
czyńskiego, znajdującego się w historycznym cen-
trum miasta u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i
Kotlarskiej. Zasięgnięcie opinii świdniczan ma na
celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej usytuo-
wania w tym miejscu jednej z trzech propozycji
pomników złożonych do Urzędu Miejskiego w
Świdnicy przez niezależne grupy inicjatywne.

Wpłynęły następujące propozycje:
- Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego

- złożona przez Społeczny Komitet Patriotyczny
w Świdnicy;

- Pomnika Księcia Bolka Świdnickiego - zło-
żona przez Towarzystwo Regionalne Ziemi
Świdnickiej;

- Pomnika pamięci Ofiar Katastrofy Smoleń-
skiej - złożona przez Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w
Świdnicy. 

W ramach publicznych konsultacji prosimy
o wskazanie, który Państwa zdaniem, z zapro-
ponowanych pomników powinien stanąć na
skwerze u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i
Kotlarskiej.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od
3 marca do 2 kwietnia br.  w formie zbierania
uwag poprzez: 

* Wypełnienie elektronicznego formularza
ankiety dostępnego na stronie internetowej 

www.um.swidnica.pl.
* Pobranie druku i wypełnienie ręczne for-

mularza ankiety dostępnego w następujących
punktach na terenie miasta:

- Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajo-
wej 49 - Biuro Obsługi Klienta pok. 1a,

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

- Miejska Biblioteka Publiczna siedziba
główna ul. Franciszkańska 18 oraz filie: nr 1-ul.
Wrocławska 44, nr 2-tymczasowa siedziba przy
SP nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, nr 5-ul.
Kraszowicka 55, 

- Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 
- Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37,
- Dzienny Dom "Senior - Wigor", ul. Sape-

rów 27,

- Informacja Turystyczna, ul. Wewnętrzna 2
(Rynek).

- Wycięcie z biuletynu informacyjnego "Mo-
ja Świdnica" formularza ankiety, wypełnienie go
i złożenie w jednym z punktów wymienionych w
punkcie 2.

Każdy pełnoletni mieszkaniec Świdnicy,
biorący udział w konsultacjach, może wypełnić
jeden formularz w najbardziej dogodnej dla sie-
bie formie i dostarczyć go elektronicznie bądź
tradycyjnymi drogami przekazu do punktów
wskazanych powyżej. Do zweryfikowania mie-
szkańców Świdnicy, którzy wezmą udział w kon-
sultacjach służyć będą dane podane 

w formularzu. Bez nich oddany w ankiecie
głos będzie nieważny.

Konsultacje poprzedzi otwarte, informacyj-
ne spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się
w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.
Armii Krajowej 47 we wtorek, 3 marca, o
godz.17.00.  

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W piątek, 28 lutego o godz. 10.00 rozpocznie

się XVI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni
rozpatrywać będą 9 projektów uchwał.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwa-
ły: w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru Świdnicy - Kolonia po-
łudnie oraz w sprawie przyjęcia regulaminu ko-
rzystania z Dworca Kolejowego przy ul. Dwor-
cowej 2-4-6-8 w Świdnicy. 

ZMIANY STAWEK 
ZA ODBIÓR ODPADÓW

Polskie samorządy w drastyczny sposób od-
czuwają skutki rządowej nowelizacji ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wielokrotnie alarmowały one, między innymi na
posiedzeniach Związku Miast Polskich, że wpro-
wadzone przez rząd regulacje doprowadzą do
drastycznej podwyżki kosztów funkcjonowania
systemu, co odbije się na mieszkańcach, którzy
będą zmuszeni zapłacić więcej za odbiór śmieci.
Wpływ na to ma także: wzrost kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów, dodatkowe obo-
wiązki nałożone na gminy (np. wprowadzenie
nowej frakcji BIO), wzrost cen wynagrodzeń,
energii i paliw. Świdnica, podobnie jak inne sa-
morządy, przez decyzje rządowe, zmuszona zo-
stała do opracowania nowych stawek, które w
formie uchwały zostały przedstawione radnym.
Uchwała będzie procedowana na sesji Rady
Miejskiej 28 lutego br.

Wymuszona podwyżka
Istotny wpływ na podwyżki ma opłata środo-

wiskowa, ustalana w drodze rozporządzenia

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

http://www.eldomik.pl
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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

SPOTKANIE AUTORSKIE Z BARBA-
RĄ ELMANOWSKĄ
05.03.2020, godz. 18:00
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza na spotkanie au-
torskie z Barbarą Elmanowską
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

WERNISAŻ WYSTAWY "JAN LEBEN-
STEIN 1930 - 1999"
06.03.2020, godz. 18:00
Wystawa "Jan Lebenstein 1930 - 1999" po-
myślana jest jako obszerna retrospektywa
prac tego wybitnego polskiego artysty, zbie-
gająca się z 90-tą rocznicą jego urodzin.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, 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

www.expressem.eu

przez Ministra Środowiska. W 2017 roku wyno-
siła ona 120 zł, w 2018 - 140 zł, w 2019 już 170
zł, a w tym roku wynosić będzie aż 270 zł.

Ministerstwo wprowadziło zakaz składowa-
nia tzw. śmieci wysokokalorycznych - jest to
ponad 1/3 odpadów, które wytwarzamy. Według
nowych przepisów nie można już ich składować,
tylko należy przekazywać do przetwarzania.
Obecnie na terenie Polski funkcjonuje 7 instala-
cji do termicznego przekształcania odpadów. Po-
jawienie się dużej ilość wysokokalorycznej czę-
ści odpadów , wobec braku wystarczającej liczby
instalacji do termicznego przetworzenia tych od-
padów powoduje, że koszty ich utylizacji wzro-
sły od 200 zł/tonę do 700-900 zł/tonę - co stanowi
wzrost o 250-350 proc. 

Ponadto wzrost cen gospodarowania odpa-
dami, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie,
wynika z zakazu importu odpadów wprowadzo-
ny przez Chiny, które wcześniej były najwię-
kszym światowym odbiorcą odpadów z papieru
i plastiku.

Na każdym etapie zagospodarowywania od-
padów wpływ na koszty mają także ostatni
wzrost płacy minimalnej, cen paliwa i energii
elektrycznej. Elementy te przekładają się na zna-
czący wzrost opłat za zagospodarowanie odpa-
dów przekazywanych do instalacji, w których są
przetwarzane. Szacuje się, że ten wzrost wynie-
sie od 50 do 300 proc., w zależności od grupy
odpadów przekazywanych do utylizacji.

Nowe stawki
Wszystkie te przyczyny spowodowały ko-

nieczność wprowadzenia podwyżki obecnie
obowiązujących opłat, do której również została
zmuszona Świdnica. I tak w projekcie uchwały
zapisano, że w gospodarstwie domowym po pod-

wyżce mieszkaniec zapłaci miesięcznie 26 zł
(dotychczas była to kwota 13,50 zł). Jeżeli  wła-
ściciel  nieruchomości nie wypełni obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób sele-
ktywny, to zapłaci trzykrotną wysokość stawki,
tj. 78,00 zł miesięcznie. 

W projekcie uchwały ustalono także miesię-
czne stawki opłaty za pojemnik lub worek na
odpady komunalne od właścicieli nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne, w wysokości:  
1) pojemnik o pojemności 60 l - 2,95 zł;
2) pojemnik o pojemności 120 l - 5,91 zł;
3) pojemnik o pojemności 240 l - 11,82 zł;
4) pojemnik o pojemności 660 l - 32,50 zł;
5) pojemnik o pojemności 1100 l - 54,17 zł;
6) pojemnik o pojemności 7000 l - 344,71 zł;
7) worek o pojemności 120 l - 16,93 zł.

Podwyższona stawka opłaty za pojemnik lub
worek na odpady komunalne, jeżeli właściciel
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów ko-
munalnych w sposób selektywny, wynosić bę-
dzie:
1) pojemnik o pojemności 60 l - 8,85 zł;
2) pojemnik o pojemności 120 l - 17,73 zł;
3) pojemnik o pojemności 240 l - 35,46 zł;
4) pojemnik o pojemności 660 l  - 97,50 zł;
5) pojemnik o pojemności 1100 l - 162,51 zł;

ciąg dalszy na str. 4
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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-

6) pojemnik o pojemności 7000 l - 1034,13 zł;
7) worek o pojemności 120 l - 50,79 zł.
- Drastyczne podwyżki objęły w różnym sto-

pniu prawie wszystkie samorządy w Polsce. Jak
wynika z najnowszej edycji rankingu "Wydatki
mieszkańców na usługi komunalne w miastach
powiatowych" w ubiegłym roku opłaty za wy-
wóz śmieci w Polsce wzrosły średnio o 31 pro-
cent. W tym roku nie będzie lepiej - większość
samorządów zapowiada, lub już wprowadziło,
podwyżki rzędu od 100 do 400 procent. To efekt
błędnych decyzji rządu PiS. Źle przygotowane
zmiany w gospodarce odpadami, a w praktyce
rozmontowanie całego systemu, przed którym
samorządy wielokrotnie przestrzegały, spowo-
dowały, że ich koszty muszą ponosić mieszkańcy
- mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Miasto Świdnica jest przed podwyżkami, a
opłaty w gminach ościennych przedstawiają się
następująco: Wałbrzych - 27,00 zł; Dzierżoniów
- 21,00 zł; Gmina Świdnica -18,00 zł; Marcino-
wice - 26,00 zł; Bielawa -27,00 zł; Jelenia Góra
- 27,00 zł; Legnica -21,80 zł, Jaworzyna Śląska
- 26,00 zł; Jawor - 28,00 zł; Kłodzko -26,00 zł;
Ząbkowice Śląskie -28,00 zł. 

***
Od redakcji:
"Polskie samorządy w drastyczny sposób od-

czuwają skutki rządowej nowelizacji ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach... " -
z powyższego komunikatu Urzędu Miasta uzy-
skaliśmy jasną informację kto stoi za podwyżka-
mi. 

Jesteśmy przekonani, że jedynie przez po-
myłkę pominięto fakt, że to ten dokument (obok
strona 1 z 32): "Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE 2018/851 z dnia 30 maja 2018
zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie
odpadów" (Dziennik Urzędowy Unii Europej-

skiej 14.6.2018 PL, L150/109) jest bezpośrednią
przyczyną zmian w regulacjach dotyczących go-
spodarki odpadami nie tylko w Polsce ale i po-
zostałych krajach UE. Bardziej zainteresowa-
nych lekturą tych przepisów uprzedzamy, że to
nie jedynie 32 strony (przeważnie pseudointele-
ktualnego bełkotu, charakterystycznego dla pro-
duktu brukselskich biurokratów) lecz (po uwz-
lędnieniu odnośników) prawie 2000 stron. Są
tam wytyczne, wskazówki, nakazy itd.

Szkoda, że gościnne miasto jakim jest Świd-
nica, które "przytuliło" ostatnio gwiazdę obecne-
go Parlamentu UE R. Biedronia, nie pokusiło się
na sprowokowanie przedstawiciela władz UE do
szczerej wypowiedzi na temat tego czy nie po-
winno się wspomnianych wyżej przepisów wrzu-
cić do kosza. Dzięki temu, stawki za odpady
mogłyby wrócić do poziomu zdrowego rozsąd-
ku.

A przy okazji... Czy Szanowni Czytelnicy nie
odnoszą wrażenia, że wielu polskich samorzą-
dowców zachowuje się tak jak kelnerzy z drogiej

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
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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 wspa-
niałej muzyki dostarczy widzom wielu emo-
cji.
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 Prze-
glądu Muzycznego 2020! Prawdopodobnie
najbardziej melodyjny i porywający do tańca
wieczór w całej naszej tegorocznej serii.

knajpy, którzy biorą kasę od klientów i w zamian
przynoszą tylko część obiadu bo lepsze kawałki
zjedli na zapleczu. 

Łatwo się rządzi jak kasa sama płynie do
skarbca samorządowego i jest co wydawać. Go-
rzej jak trzeba coś wymyśleć samemu i dać coś
mieszkańcom od siebie ...(sic!)

SILESIAN SPRING ŚWIDNICA 2020
Kto w naszym regionie najszybciej układa

kostkę Rubika? Już niedługo, bo 7 marca pozna-
my odpowiedź na to pytanie za sprawą organizo-
wanego w Świdnicy Silesian Spring 2020, czyli
otwartych zawodów w układaniu niezwykle po-
pularnego, kolorowego sześcianu. Turniej zor-
ganizowany zostanie w Klubie Bolko. Zapisy na
wydarzenie potrwają do 3 marca.

Speedcubing, czyli zyskująca na popularno-
ści dyscyplina polegająca na jak najszybszym
ułożeniu kostki Rubika i innych łamigłówek lo-
gicznych z jej rodziny zawita do Świdnicy. Za-
wody dla amatorów oraz profesjonalistów zor-
ganizowane zostaną w kilku kategoriach. Roze-
grane zostaną konkurencje 2x2x2, Pyraminx,
Skewb i 5x5x5. Nie zabraknie oczywiście tej
najbardziej znanej i popularnej kostki, wymyślo-

ciąg dalszy na str. 6
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Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

WYSTĘP KABARETU NEO-NÓWKA
15.03.2020, godz. 16:00
Z programem "Żywot Mariana" przyjedzie
do Świdnicy znany i lubiany kabaret Neo-
Nówka. 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
kolejny familijny spektakl - "BAJKO-
MAT" 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.
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.

nej przez węgierskiego profesora architektury
Ern Rubik, czyli 3x3x3. Każdy kto chciałby spró-
bować swoich sił w układaniu kostek musi doko-
nać rejestracji online na stronie internetowej
https://www.speedcubing .pl/zawody/silesian-
spring-swidnica-2020 do 3 marca br. oraz uiścić
opłatę startową. Liczba miejsc jest ograniczona.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rze-
czowe i finansowe.

- Zachęcamy do udziału wszystkich miesz-
kańców Świdnicy oraz okolic, do wspólnej rywa-
lizacji oraz zabawy w układaniu chyba najpopu-
larniejsze łamigłówki logicznej na świecie. To
doskonała okazja do sprawdzenia swoich umie-
jętności w starciu z niezwykle doświadczonymi
zawodnikami, którzy od lat układają kostkę Ru-
bika i na swoim koncie mają wiele rekordów. Na
zawodach na pewno pojawi się Adam Chodynie-
cki, młody świdniczanin, który w ubiegłym roku
wywalczył tytuł Mistrza Polski w układaniu ko-
stki 3x3x3 w kategorii wiekowej 11-12 lat oraz
został Mistrzem Polski w tej samej konkurencji w
całym turnieju, a więc w kategorii do lat 16 - mówi
Anna Chodyniecka, organizatorka turnieju.

Oprócz zawodów odbędą się także warsztaty
z układania kostki Rubika dla dzieci i młodzieży
ze Świdnicy oraz uczniów świdnickich szkół.
Aby wziąć w nich udział należy dokonać wcześ-
niejszej rejestracji na stronie internetowej orga-
nizatora. Warto zrobić to wcześniej ponieważ
ilość miejsc jest ograniczona. Zajęcia, które od-
będą się 8 marca poprowadzi zwycięzca "The
Brain Genialny Umysł" Adam Polkowski wraz z
ekipą trenerów. 

- W trakcie zawodów chcemy także opowie-
dzieć  o czymś bardzo ważnym, a mianowicie o
spektrum autyzmu. Dzięki współpracy z "aspira-
cje-spektrum autyzmu, wsparcie, społeczność"
chcemy w niebanalny sposób udostępnić wszy-

stkim obecnym spojrzenie na spektrum autyzmu
i zbliżyć w ten sposób do siebie ludzi ze spektrum
autyzmu i ludzi neurotypowych - dodaje Anna
Chodyniecka.

Organizatorzy nawiązali również współpra-
cę ze świdnickim schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt, które to zaoferuje słodki poczęstunek,
z którego dochód w całości zostanie przeznaczo-
ny na rzecz podopiecznych schroniska. 

Współorganizatorem wydarzenia jest Urząd
Miejski w Świdnicy.  

MIASTO WSPIERA 
AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW
Po raz kolejny mieszkańcy Świdnicą mogą

zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach
inicjatywy lokalnej. 

Zakres działań w ramach tego przedsięwzię-
cia nie może wychodzić poza zadania gminy, a
są nimi m.in.: budowa lub remont dróg, kanali-
zacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obie-
któw architektury będących własnością gminy;
działalność charytatywna; podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji narodowej; pielęgno-
wanie polskości; działalność na rzecz mniejszo-
ści narodowych; promocja i organizacja wolon-
tariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działal-
ność w sferze kultury fizycznej i turystyki.

Sednem realizacji inicjatyw lokalnych jest
nie tylko to, że mieszkańcy zgłaszają wnioski w
sprawie konkretnych realizacji, ale biorą w nich
także aktywny udział. Poza dobrym pomysłem
grupa musi zaproponować wkład własny, nie-
zbędny do realizacji zgłoszonego projektu, nie-
koniecznie finansowy. Może być on rzeczowy,
bądź w formie prac społecznych. Wniosek może
zgłosić nieformalna grupa mieszkańców, jak i
organizacja pozarządowa. W ubiegłym roku
dzięki środkom z budżetu inicjatywy lokalnej
dofinansowano m.in. imprezę rekreacyjno-spor-
tową pn. "Orientuj się w Świdnicy", czyli orga-
nizację zajęć szkoleniowych z zakresu biegów na
orientację dla dzieci ze szkół podstawowych, a
także "Sportowe wakacje", czyli m.in. organiza-
cje pięciu turniejów piłkarskich dla najmłod-
szych świdniczan i wyjazd ponad 50 dzieci do
Lubina na mecz polskiej Ekstraklasy. 

ciąg dalszy ze str. 5
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- Chcemy, aby mieszkańcy mieli jak najwię-
kszy wpływ na miasto, dlatego zachęcamy do
składania wniosków w ramach inicjatywy lokal-
nej. To doskonała okazja dla aktywnych ludzi z
pomysłem na jego realizację. Takie działania in-
tegrują lokalną społeczność i budują więzi mię-
dzyludzkie - mówi Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.

Aby móc skorzystać z dofinansowania w
ramach inicjatywy lokalnej wystarczy tylko zło-
żyć wniosek - dostarczyć go w formie pisemnej
do Urzędu Miejskiego w Świdnicy lub w formie
elektronicznej na adres k.werecki@um.swidni-
ca.pl, przy czym wniosek ten musi być opa-
trzony bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym. Do projektu składanego przez grupę ini-
cjatywną należy dołączyć m .in. listę osób
wchodzących w skład grupy, w imieniu której
wniosek jest składany.

Dalszą analizą wniosków pod względem for-
malnym zajmą się urzędnicy. Następnie będą one
oceniane zgodnie z kryteriami oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach ini-
cjatywy lokalnej. Te, które uzyskają największą
liczbę punktów zostaną skierowane do realizacji.
Szczegółowych informacji odnośnie projektu
udziela Krystian Werecki, pełnomocnik prezy-
denta ds. aktywności obywatelskiej, w pok. 1b
Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz pod nr tel.
74 856 29 64.

UCZNIOWIE WZIĘLI UDZIAŁ 
W WARSZTATACH 

Jak planować swoją edukacyjną i zawodową
przyszłość i jak wybrać zawód odpowiedni do
posiadanych predyspozycji? Dlaczego praca od-
grywa tak ważną rolę w życiu każdego człowieka

i czemu warto poszukać jej właśnie w Świdnicy?
Te zagadnienia nie są już tajemnicą dla uczestni-
ków tegorocznej edycji konkursu "Zalogowani",
którzy wzięli udział w warsztatach z doradztwa
zawodowego.

W każdej szkole, która uczestniczy w kon-
kursie, odbyły się cztery dwugodzinne spotka-
nia z profesjonalnym doradcą zawodowym.
Uczniowie poznali najszybciej rozwijające się
gałęzie gospodarki oraz najnowsze trendy na
krajowym i lokalnym rynku pracy, w tym za-
wody, które cieszą się rosnącym zainteresowa-
niem. Dowiedzieli  się,  gdzie najłatwiej
znaleźć aktualne informacje o nowych kierun-
kach kształcenia i ofertach pracy. Rozwiązując
specjalnie przygotowane testy, mogli poznać
swoje mocne strony i predyspozycje zawodo-
we, co z pewnością ułatwi im podejmowanie
trafnych decyzji na dalszych etapach nauki i
wyboru zawodu. Prowadzący warsztaty dorad-
ca tłumaczył, jak ważne jest zdobycie wy-
kształcenia w kierunkach przydatnych lokal-
nym przedsiębiorcom.

W zajęciach podzielonych na cztery bloki
tematyczne udział wzięło prawie 200 ósmoklasi-
stów z 10 świdnickich szkół podstawowych: SP
1, SP 2, SP4, SP6, SP8, SP105, SP 315, Szkoły
Społecznej, Szkoły "Bliżej Dziecka" oraz Szkoły
"Rzemieślnik" .
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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

ciąg dalszy na str. 8



8www.expressem.eu www.expressem.eu

W MDK...

XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS
KEYBOARDOWY "MISTRZ

KLAWIATURY"
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

XVI Dolnośląskim Konkursie Keyboardowym
"Mistrz Klawiatury", który odbędzie się 24
kwietnia 2020 r., godz. 11:00 w Sali Widowisko-
wej, MDK dz. II, ul. Mieczysława Kozara-Sło-
bódzkiego 21, Świdnica.

Celem konkursu jest:
- popularyzacja nauki gry na elektronicznych

instrumentach klawiszowych w klasie keyboard
- kształtowanie i uaktywnienie artystycznego

amatorskiego ruchu muzycznego
- możliwość konfrontacji swoich umiejętno-

ści wśród rówieśników
- doskonalenie warsztatu wykonawczego i

pedagogicznego
- promowanie najlepszych i najciekawszych

wykonawców
Termin zgłoszenia: 15 kwietnia 2020 r.
Adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Na-

uczycielska 2, 58-100 Świdnica albo e-mail:
a.banach@mdk.swidnica.pl

ZIMOWISKO -
TURNUS 2

Od 17 lutego 2020 r.
w Młodzieżowym Do-
mu Kultury w Świdnicy
rozpoczął się pierwszy
turnus Zimowiska.
Dzieci i młodzież ucze-
stniczyły w warsztatach
tematycznych, wycie-
czkach turystycznych, a
także konkurencjach re-
kreacyjnych i sporto-
wych. Pod koniec każ-
dego z dnia oczekiwał
ich obiad w Hotelu
Sportowym. W ponie-
działek najmłodsi świd-
niczanie uczestniczyli
w warsztatach anima-
cyjnych, plastycznych,
szachowych i turystycz-
nych. Doskonalili swoje
zdolności przy tym do-
brze się bawiąc pod
czujnym okiem Pani
Wioletty Ziobrowskiej,
Pani Joanny Waksmun-
dzkiej, Pana Wojtka Ko-
walczuka i Pana Zbig-
niewa Curyla. We wto-
rek nasi podopieczni
pojechali do aqu aparku
we Wrocławiu, gdzie
spędzili cały dzień ba-
wiąc i pływając. Opie-
kunowie prowadzili za-

bawy na terenie aqua parku, gdzie uczestnicy
zimowiska aktywnie brali udział. W środę odbyło
się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez
Straż Miejską w Świdnicy oraz spotkanie eduka-
cyjne zorganizowane przez Centrum Naturhouse
w Świdnicy prowadzone przez Sandrę Kilian n.t.
"Zdrowego odżywiania". W środę odbywały się
także gry planszowe oraz gra miejska. W czwar-
tek nasi uczestnicy pojechali do Doliny Różane-
czników. W piątek został przeprowadzony na sali
gimnastycznej w Witoszowie Dolnym olimpiada
sportowa dla naszych uczestników. Największą
atrakcją była ścianka wspinaczkowa. Na sam
koniec uczestnicy dostali dyplomy uczestnictwa
w półkolonii oraz upominki od nas. Było nie-
zmiernie miło was gościć, jednakże wszystko co
dobre szybko się kończy.

MDK Świdnica

ZNACZEK TURYSTYCZNY
NAJŁADNIEJSZY W 2019 ROKU
Tytuł "Najładniejszego znaczka turystyczne-

go 2019 roku" zdobył znaczek "Świdnica - mia-
sto Czerwonego Barona". Od kilku lat, w pier-
wszych tygodniach roku portal www.znaczki-tu-
rystyczne.pl organizuje głosowanie dla kolekcjo-
nerów, w ramach którego w dwóch turach typo-
wane są najładniejsze znaczki turystyczne wyda-
ne w poprzednim roku kalendarzowym. Jak po-
dają organizatorzy - "Jest to zabawa, forma roz-
ruszania turystycznych organizmów przed nasta-
niem kolejnego sezonu, a także okazja, by zoba-
czyć jakie znaczki (projekty graficzne) najbar-
dziej podobają się turystom".

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
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Do konkursu wytypowano 153 znaczki, a do
finałowej tury zakwalifikowano 10 z nich. Świd-
nicki, zwycięski krążek jest dwustronny, umiesz-
czone zostały na nim wizerunki willi rodziny von
Richthofen oraz trójpłatowego Fokkera Dr.I, na
którym w czasach I wojny światowej latał Man-
fred von Richthofen - największy as myśliwski I
wojny światowej zwany Czerwonym Baronem.
Znaczek można kupić w punkcie Informacji Tu-
rystycznej mieszczącej się na świdnickim Rynku.
Kolekcjonerzy mogą również nabyć inne drew-
niane krążki, m.in.: upamiętniający 680 rocznicę
urodzin Anny Świdnickiej, Bolka II Świdnickie-
go a także z wizerunkiem Katedry Świdnickiej i
Kościoła Pokoju. 

Miasto otrzyma specjalny certyfikat, którym
będzie mogło pochwalić się przed turystami. To
wyróżnienie, które jak pokazują poprzednie edy-
cje plebiscytu, jest dodatkowym magnesem
przyciągającym turystów, sposobem na promo-
cję obiektu, miasta, a nawet regionu. 

Drugie miejsce zdobył znaczek z lokomoty-
wą ET22 poświęcony Tczewowi jako miastu ko-
lejarzy, a trzecie krążek z Muzeum Kowalstwa w
Wojciechowie.

W MBP...

ŻYWA BIBLIOTEKA - ZGŁOŚ SIĘ!
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy

szuka ciekawych Książek! Jeżeli więc masz coś
do powiedzenia, twoje poglądy na świat i ludzi
są otwarte, chcesz za pomocą przedstawienia
własnej osoby przełamać jakiś stereotyp społecz-
ny, walczyć ze stygmatyzacją społeczną grupy,
do której przynależysz zgłoś się do nas!

W myśl zasady, że nie ocenia się książki po
okładce, projekt "Żywa Biblioteka" polega na
osobistej rozmowie z przedstawicielami grup
spotykających się ze stereotypami, uprzedzenia-
mi i dyskryminacją. Zainicjowany w 2000 r. w

Danii obecnie jest realizowany w ponad 70 kra-
jach na całym świecie. Główną ideą projektu jest
propagowanie wartości takich jak otwartość, róż-
norodność i prawa człowieka.

Żywe Książki to osoby reprezentujące grupy
społeczne obarczone stereotypami oraz narażone
na wykluczenie i dyskryminację, które poprzez
osobistą rozmowę z czytelnikiem propagują
otwartość, szacunek dla drugiego człowieka i
różnorodność.

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś dołączyć do na-
szego Księgozbioru jako Żywa Książka i wziąć
udział w Żywej Bibliotece, która odbędzie się
14.05.2020 r., czekamy na Twoje zgłoszenie.
Nawet jeżeli chcesz wziąć udział, ale nie jesteś
pewny/a, czy grupa , którą reprezentujesz wpisu-
je się w zasady projektu, napisz lub zadzwoń.
Pomożemy Ci dobrać właściwy tytuł i rozwieje-
my wątpliwości.

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 74 640
09 46 lub meilowo: sekretariat@mbp.swidni-
ca.pl

Odpowiemy na wszystkie pytania.

WYSTAWA NIE TYLKO 
DLA MATEMATYKÓW

- Machinae Calculatoriae -
W cyklu Arytmetyka kupiecka prowadzo-

nym przez dr. Radosława Skowrona w Muzeum
Dawnego Kupiectwa od 15 lutego do 5 kwietnia
2020 r. jest udostępniona wystawa Machinae cal-
culatoriae - urządzenia wspomagające liczenie.

Ekspozycję przygoto-
wano w Collegium Ma-
ius Muzeum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego we-
dług pomysłu prof. Ma-
cieja M. Sysło. Celem
wystawy jest przybliże-
nie szerokim rzeszom
widzów historycznych
przyrządów używanych
do prowadzenia obli-
czeń arytmetycznych na
przestrzeni dziejów. Na-
rracja na wystawie po-
prowadzona jest wokół
kilku typów przyrządów
kalkulacyjnych: abaku i
liczydła, kostek Napiera
oraz ich odmian i mody-
fikacji, suwaka logaryt-
micznego, prostych me-
chanicznych sumatorów
oraz bardziej zaawanso-
wanych mechanicznych
arytmometrów. Na wy-
stawie zaprezentowane
są najstarsze, unikatowe
konstrukcje lub ich re-
pliki pochodzące z kole-
kcji prof. Macieja M.
Sysło. Wystawę wzbo-
gacają także obiekty po-
chodzące ze zbiorów
Muzeum Dawnego Ku-
piectwa oraz wizerunki
przyrządów liczących -
druki, grafiki i obrazy.

www.expressem.eu www.expressem.eu

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...

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.
Cóż, kiedy syn nie zna swojego ojca, ojciec
nie wie, że ma syna, adorator nie wie nic o
byłym mężu, były mąż nie akceptuje adora-
tora, który adoruje nie tylko żonę byłego
męża, o czym, oczywiście Severine nie wie
Trochę skomplikowane? Wobec tego dodam
jeszcze tylko, że w wydawnictwie pojawia
się druga była żona byłego męża właściciel-
ki,o czym Severine również nic nie wie, a
Jean-Pierre, czyli były mąż obu pań zaraz się
dowie
"KOCHANIE WRÓCIŁEM" to znakomita
komedia będąca swoistym lustrem, w któ-
rym w przerwach pomiędzy wybuchami
śmiechu przeglądamy się my wszyscy - wi-
dzowie w teatrze i główni aktorzy w naszym
własnym życiu. Jest jeszcze jedna, może
najważniejsza bohaterka tej zabawnej sztuki
- miłość. Ta, dla której i dzięki której żyjemy.
Z głęboką wiarą, że choć "stara" - to nie
"zardzewieje".
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TRUSKAWKA #3: Johnny Trzy Palce +
Ślad + Bluefaces [alternatywa]
29 lutego 2020, godz.19:00 - 23:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica

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.
JOHNNY TRZY PALCE
Zwyciężyli na Truskawce 2012 a parę lat
później wydali płytę Wszystko będzie do-
brze" (2015). I chyba tak jest! Mimo dosad-
nych tekstów (a może dzięki nim?) potrafią
porwać publiczność do tańca, co owocuje
zaproszeniami na wiele wydarzeń w całej
Polsce. Skład: Michał Moskal (gitara aku-
styczna, wokal), Michał Kumięga (gitara
elektryczna, wokal), Konrad Żemojcin (ban-
jo, mandolina, harmonijka), Bartek Łysio-
nek (gitara basowa), Adam Radecki (perku-
sja).
ŚLAD
Pojawili się na lokalnej scenie zupełnie nie-
spodziewanie i w 2019 roku zagrali chyba
rekordową ilość koncertów, zdobywając
także kilka nagród. Robią to w duecie, trio,
a ostatnio także w kwartecie. Ciekawe w
jakiej konfiguracji pojawią się na naszej sce-
nie. Skład: Rafał Oryńczak (wokal/gitara),
Andrzej Oryńczak (wokal/gitara), Marcin
Rut (bas), Wiktor Wasylik (perkusja).
BLUEFACES
Jedyny duet w naszym przeglądzie, do tego
z najbardziej elektronicznym repertuarem.
Syntezatorowe, melodyjne podkłady i ła-
godny wokal śpiewający po Polsku niosą
duży potencjał przebojowości. Skład: Kamil
Szokało (wokal/gitara/klawisze), Bartek
Szumin (wokal/klawisze/sample).

27 ŚNJ CHRIS JARRETT - KONCERT
5 marca 2020, godz.19:00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Bilety: 40/30 zł, w dniu koncertu 50/40 zł

W maju tego roku, na specjalne zaproszenie
Leszka Możdżera, zagrał rewelacyjnie przy-
jęty koncert na EnterEnea Festiwal w Pozna-
niu. Co mówił Leszek Możdżer po wspól-
nym koncercie o Chrisie (od 32 minuty):
https://www.polskieradio.pl/9/4757/Artyk
ul/2328426,Enter-Enea-Festival-2019-%E
2% 80%93-czas-na-podsumowanie
(1:40")  https://www.facebook.com/Enter-
MusicFesti val/videos/1218599404930983/
(2:50") https://www.facebook.com/Enter-
MusicFesti val/videos/353322541983
380/?t=176
(Jazzpress, lipiec/sierpien 2019, Strona 55)
https://jazzpress.pl/jazznews/3609-jazzp
ress-papierowe-wydanie-lista-miejsc
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. Kompozycje, jakie Chris prezentu-
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Ważnym elementem wystawy są interaktywne
stanowiska, na których widzowie mogą spróbo-
wać samodzielnie przeprowadzić obliczenia.

Finisaż wystawy (4 kwietnia 2020 r., godz.
12.00) będzie poświęcony kalkulatorom mecha-
nicznym, sumatorom oraz arytmometrom.

Pasjonatów matematyki, i nie tylko, zapra-
szamy!

KACPER PŁUSA - SPOTKANIE
AUTORSKIE 

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na spotkanie autorskie z Kacprem Płu-
są, laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na Au-
torską Książkę Literacką. Spotkanie autorskie
połączone będzie z promocją książki "Brzydki
charakter - Pisma".

26 marca 2020 r., godz. 18.00, Miejska Bib-
lioteka Publiczna w Świdnicy, wstęp wolny.

OSiR informuje...

LODOWISKO DŁUŻEJ!
Dobra wiadomość dla wszystkich miłośni-

ków jazdy na łyżwach. W związku z bardzo
wysoka frekwencją oraz sprzyjającą aurą sezon
na lodowisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji potrwa o tydzień dłużej niż pierwotnie
planowano!

W tym sezonie zima nie rozpieszcza. W
Świdnicy lód znaleźć można w zasadzie tylko w
lodówce i na świdnickim lodowisku. Stęsknieni
zimowymi atrakcjami świdniczanie i mieszkańcy
Dolnego Śląska tłumnie odiwedzają obiekt. W
tym sezonie odwiedziło go już blisko 100 tysięcy
gości i spodziewać się można, że na przestrzeni
kilku ostatnich lat finalna frekwencja będzie re-
kordowa. To jeden z głównych powodów, dla
których ŚOSiR zdecydował przedłużyć sezon o
tydzień, do niedzieli, 8 marca włącznie. - Sprzyja
nam też pogoda i fakt, że w nocy temperatura
spada w okolice zera stopni - tłumaczy Jan Czał-
kiewicz, p.o . dyrektora ŚOSiR-u i dodaje: -
Niestety, bez względu na to jak duże będzie
zainteresowanie lodowiskiem i jakie będą wa-
runki pogodowe w kolejnych dniach, to data
zakończenia sezonu 8 marca jest ostateczna,
gdyż w związku z planowanymi na obiekcie
innymi imprezami, w tym Rajdem Krause musi-
my po tym terminie rozpocząć rozmarażanie ta-
fli. 

To nie jedyna dobra wiadomość dla miłośni-
ków sportów zimowych. W niedzielę, 1 marca
ogólnodostępne ślizgawki rozpoczną się wpraw-
dzie dopiero od godziny 17.00, ale w zamian
można odwiedzić lodowisko i od godziny 8.00
śledzić zmagania hokeistów. Organizatorem tur-
nieju w ramach rozgrywek Dywizji 71 jest klub
Wataha Wrocław. Obok gospodarzy udział wez-
mą również ekipy Tygrysów Gostyń, Cebularzy
Kalisz i Oleśnickiego Klubu Hokejowego Orły
Oleśnica. Wstęp wolny!

Przypomnijmy, że w zależności od dnia tygo-
dnia, godzinna ślizgawka kosztuje od 5 do 6
złotych (bilet ulgowy) do 10-12 złotych (bilet
normalny). Wraz z biletem można bezpłatnie
wypożyczyć kask dla dziecka, a za dodatkową
opłatą ślizgacz-pingwinek do nauki jazdy. Do-
datkowo na miejscu istnieje możliwość naostrze-
nia lub wypożyczenia łyżew. W ofercie są rów-

nież karnety dziesięciowejściowe oraz specjalna
promocja w weekendy, święta i ferie zimowe.
Ślizgawka na godzinę 8.00 trwa aż dwie godziny,
ale w cenie jednego biletu! 

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
14.02.2020r. godz. 18.05 

Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
pracownicy obsługi dworca PKP Świdnica
Miasto dotyczące nietrzeźwego mężczyzny
leżącego na ławce w poczekalni. Patrol stra-
ży potwierdził zgłoszenie, mężczyzna odpo-
wie przed sądem za uniemożliwianie korzy-
stanie z urządzeń przeznaczonych do użytku
publicznego.

15.02.2020r. godz. 13.07 
Operator monitoringu wizyjnego zauważył,
że w poczekalni dworca PKP mężczyzna
upadł uderzając głową o posadzkę. Patrol na
miejscu stwierdził, że jest to znany nam z
licznych interwencji bezdomny w stanie
upojenia alkoholowego, który na skutek
upadku doznał urazów głowy. Mężczyzna
został zabrany przez zespół pogotowia ratun-
kowego do szpitala.

16.02.2020r. godz. 6.00 
Operator monitoringu wizyjnego zauważył
trzech młodych mężczyzn, którzy na ulicy
Dworcowej 6 (Komenda Straży Miejskiej w
Świdnicy) zeszli schodami w dół do wejścia
do pomieszczeń piwnicznych straży miej-
skiej. Skierowany na miejsce patrol zastał
całą trójkę palącą marihuanę. Młodzieńcy
zostali ujęci i przekazani Policji. Za czyn
swój odpowiedzą przed Sądem Rejonowym
w Świdnicy. Jak ustalono cała trójka pocho-
dziła z Powiatu Dzierżoniowskiego, co wy-
jaśnia tak fatalny wybór miejsca na używanie
narkotyków.

17.02.2020r. godz. 12.23
Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
pracownicy obsługi dworca PKP Świdnica
Miasto dotyczące dwóch nietrzeźwych męż-
czyzny (bezdomnych) leżących na ławkach
w poczekalni. Patrol straży potwierdził zgło-
szenie. Jeden z mężczyzn opuścił poczekal-
nię, natomiast drugi, z którym nie było kon-
taktu, został zabrany przez pogotowie ratun-
kowe do szpitala. Nie uniknie on jednak
odpowiedzialności za swoje zachowanie.
Sprawę rozpatrzy Sąd Rejonowy w Świdni-
cy.

17.02.2020r. godz. 20.10 
Operator monitoringu wizyjnego zauważył,
że w poczekalni dworca PKP na jednej z
ławek śpi mężczyzna. Skierowany na miej-
sce patrol potwierdził zgłoszenie. Mężczy-
zna (osoba bezdomna) swym wyglądem i
zapachem skutecznie uniemożliwiał pasaże-
rom korzystanie z części poczekalni. Po in-
terwencji strażników opuścił on dworzec.

18.02.2020r. godz. 16.10 
Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
od osoby oczekującej na autobus w pocze-
kalni dworca przy ulicy Kolejowej, dotyczą-
ce dwóch nietrzeźwych mężczyznach za-
śmiecających poczekalnię i palących tam pa-
pierosy. Patrol potwierdził zgłoszenie. Na
miejscu zastano dwóch nietrzeźwych bezdo-
mnych. Obydwaj za swoje czyny odpowie-
dzą przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.
W minionym tygodniu zrealizowano 120 in-
terwencji wynikających ze zgłoszeń miesz-
kańców.

***
20 lutego br koło godziny 14.00 Straż Miej-

ska w  Świdnicy otrzymała informację z Komen-
dy Powiatowej Policji o wszczęciu poszukiwań
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zagonionej 15 latki. Strażnicy natychmiast roz-
poczęli poszukiwania młodej dziewczyny.

Już koło godziny 16.00 strażnicy otrzymali
informację z monitoringu wizyjnego o osobie po-
dobnej do zaginionej od operatora monitoringu.
Dziewczyna była zauważona w rejonie centrum
przesiadkowego Świdnica Miasto. Podobną infor-
macje przekazał również jeden z podróżnych prze-
bywający na poczekalni. Niestety, skierowany w
ten rejon patrol nie zastał już tam tej osoby. Straż-
nicy rozszerzyli obszar działania i o godzinie 17.00
zlokalizowali poszukiwaną na ulicy Lelewela.
Dziewczyna została przekazana Policji, która wy-
jaśnia okoliczności związane z tym zdarzeniem.

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

GMINA ŚWIDNICA
ZAGROŻENIE 

W WITOSZOWIE DOLNYM
O tym jak niebezpieczne są stare, na wpół

umarłe drzewa przy drodze nie trzeba opisywać.
W Witoszowie Dolnym, na przeciwko byłego
sklepu (tzw. bunkra) pomiędzy 6 a 7 przystan-
kiem lini autobusowej nr 10 przy drodze stoją
(jeszcze) potężne drzewa z na wpół uschniętymi
konarami zwisającymi nad bardzo ruchliwą jezd-
nią (droga główna). Mamy nadzieję, że władze
gminy szybko zareagują i usuną zagrożenie. O
nieszczęści aż się prosi... A po ostatnich wichu-
rach, które jeszcze bardziej osłabiły drzewa, w
każdej chwili może zdarzyć się wypadek.

DOPŁATY 2020. 
ARIMR PRZYJMUJE

OŚWIADCZENIA OD 2 MARCA 
Jak informuje ARiMR rolnicy prowadzący

małe gospodarstwa również w tym roku będą

mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bez-
pośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 pa-
pierowe oświadczenie potwierdzające brak
zmian w stosunku do wniosku z roku poprzednie-
go. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i
potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

W znowelizowanej ustawie, którą w tym
tygodniu podpisał prezydent, określono począ-
tek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 mar-
ca. W związku z tym, że w tym dniu przypada
niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostar-
czać tego typu dokumenty do biur powiatowych
ARiMR od poniedziałku 2 marca.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy
zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r.
powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10
ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu

do wniosku o przyznanie płatności złożone-
go w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności
co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali
wyłącznie o:

- jednolitą płatność obszarową, płatność za
zazielenienie, płatność dodatkową, płatność
związaną do powierzchni uprawy chmielu, płat-
ność do owiec i płatność do kóz, płatność nie-
związaną do tytoniu;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograni-
czeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
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je, mają zwięzłą formę, zachwycają inten-
sywnością i mnogością detali, przechodząc
płynnie od abstrakcji do konkretnych melo-
dii i akordów.
W przeciwieństwie do innych krajów, w Pol-
sce jak do tej pory występował sporadycznie
w przeszłości, m.in udało się Go zaprosić i
zagrał bardzo dobry koncert w poznańskim
klubie jazzowym Blue Note w roku 2002,
wcześniej koncertował m.in we Wrocławiu,
Gdańsku, Katowicach i Krakowie a na po-
czątku lat 90-tych był również jurorem na
Międzynarodowym Festiwalu Pianistów
Jazzowych w Kaliszu.

***
"Muzyka Chrisa Jarretta nie jest po prostu
słyszana, jest doświadczana, odczuwana,
wchłaniana i przyswajana. Kompozycje
piękna, mocy i delikatnych tematów z
ustrukturyzowanej improwizacji i jazzu,
klasyczne kompozycje, współpraca orkie-
strowa, balet i klasyczny film, który może
zmienić bardzo kontekst filmu, który za-
wiera tak szeroki zakres wpływów, które
ucieleśniają autonomiczny chaos, pływa-
jące struktury przenoszone przez klasycz-
ne tematy z wpływami muzyki orkiestro-
wej, jazzu, europejskiej muzyki ludowej i
czystego porzucenia. Jego muzyka jest siłą
natury i akt łaski ".

Chris Stewart

www.expressem.eu
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- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW
2007-2013);

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową
(PROW 2014-2020).

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze
złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok
2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na
stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bez-
pośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplika-
cji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak doty-
chczas rozpocznie się 15 marca.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU
NA TRASIE BYSTRZYCA DOLNA -

BURKATÓW 
Informujemy, że z dniem 24.02.2020 r. zosta-

ła wdrożona czasowa organizacja ruchu w związ-
ku z realizacją zadania p.n. "Remont dróg powia-
towych nr 2910D oraz 2911D na odcinku
DW379 - Bystrzyca Dolna - Burkatów". W pier-

wszym etapie realizacji zamknięty zostanie odci-
nek DP 2910D Bystrzyca Dolna - Burkatów.

Planowany termin zakończenia całości prac:
30.06.2020 r.

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW 
O DOTACJĘ NA NAWADNIANIE

GOSPODARSTWA 
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje

uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie
gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków,
który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach
działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" z
PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posia-
dający gospodarstwo o powierzchni co najmniej
1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca
powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub
roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przy-
chód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnoto-
wany w okresie 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także
obecność w krajowym systemie ewidencji pro-
ducentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co
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WERNISAŻ WYSTAWY "JAN LEBEN-
STEIN 1930 - 1999"
6 marca 2020, godz.18:00 - 19:00
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK
Wstęp wolny

Wystawa Jan Lebenstein 1930 - 1999 pomy-
ślana jest jako obszerna retrospektywa prac
tego wybitnego polskiego artysty, zbiegają-
ca się z 90-tą rocznicą jego urodzin. W jej
ramach prezentowane są różnorodne dzieła
Jana Lebensteina, należące do zbiorów pol-
skich kolekcjonerów: Marii i Marka Pilec-
kich, Urszuli i Piotra Hofman oraz kolekcjo-
nera z Sopotu. Ekspozycja, traktując w spo-
sób wieloaspektowy, drogę twórczą i postać
artysty, zawiera 70 jego dzieł: obrazów olej-
nych, gwaszy, rysunków i grafik, pochodzą-
cych z różnych okresów jego działalności.
Całość ma na celu zaprezentowanie twór-
czości artysty, jako jednej z najważniejszych
figur, w polskiej sztuce, drugiej połowy XX
w. Wystawa została zorganizowana przez
Państwową Galerię Sztuki w Sopocie i przy-
gotowana, do prezentacji w Świdnickim
Ośrodku Kultury, we współpracy z Agencją
Zegart.
Jan Lebenstein - malarz i grafik, ilustrator
książkowy, znany i bardzo ceniony, nie tylko
w Polsce. W latach 1948 - 1954 studiował
malarstwo na Akademii Sztuki Pięknych w
Warszawie, pod kierunkiem Artura Nachta-
Samborskiego. Od 1960 r. mieszkał i działał
we Francji, gdzie odniósł międzynarodowy
sukces artystyczny. Uprawiał oryginalną od-
mianę malarstwa figuratywnego, włączając
doń elementy abstrakcyjne i surrealistyczne.
Tworzył głównie fantazyjne prace, napeł-
nione motywami ludzko-zwierzęcymi, peł-
ne ekspresji i symbolicznej poetyckości. O
swojej twórczości mówił w jednym z wy-
wiadów: "Moje obrazy są metaforami emo-
cjonalnymi. Ich zadaniem jest narzucić wi-
dzowi, dobitnie, ale bez taniego wrzasku,
przeżycie jakiegoś dramatu emocjonalnego,
który staram się pokazać za pomocą sponta-
nicznej przenośni".

"MIŁOSNA OSIECKA" - RECITAL
KATARZYNY ŻAK
7 marca 2020, godz.18:00 - 20:00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Bilety: 35 zł / 25 zł (przedsprzedaż) | 45 zł /
35 zł (w dniu wydarzenia)

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!
"Album zawierać będzie tylko i wyłącznie
teksty Agnieszki Osieckiej" - mówi Katarzy-
na Żak. "Wszystkie teksty o miłości, bo
przecież nikt tak pięknie o niej nie pisał jak
Agnieszka Osiecka. Miłość była dla Agnie-
szki najważniejsza. Chyba i ja jestem już w
takim momencie życia, kiedy na pewno
wiem, że to miłości pragniemy najbardziej".
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istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze
wsparcia nie jest uzależnione od wielkości eko-
nomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać
wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte
trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istnie-
jące instalacje nawadniające; powiększające ob-
szar nawadniania; jednocześnie powiększające
obszar nawadniania oraz ulepszające już istnie-
jące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie nale-
ży: w przypadku ulepszenia istniejących instala-
cji - doprowadzić do oszczędności wody na po-
ziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powię-
kszenia obszaru nawadniania - wykazać brak
znaczącego negatywnego oddziaływania inwes-
tycji na środowisko; w przypadku inwestycji
wpływających na jednolite części wód powierz-
chniowych lub podziemnych, których stan ze
względu na ilość wody został w planie gospo-
darowania wodami w dorzeczu określony jako
mniej niż dobry - wykazać ponadto faktyczną
(efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z
inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalo-
wane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i
jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100
tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc.
kosztów poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika). Mini-
malny poziom kosztów inwestycji musi być wy-
ższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być
realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie
realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność
powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od
dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz
nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Realizację operacji oraz ponoszenie kosztów
kwalifikowalnych można rozpocząć "na własne
ryzyko" od dnia złożenia wniosku o przyznanie
pomocy.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu
m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn
i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatnia-
nia, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, in-
stalacji nawadniających i systemów do sterowa-
nia nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne
ARiMR, można je także składać za pośrednic-
twem biur powiatowych.

5 LAT KOŁA PRZYJACIÓŁ
MAKOWICE-OPOCZKA 

17 lutego2015 roku swoją działalność rozpo-
częło Koło Przyjaciół Makowice i Opoczki. Pięć
lat działalności obfitowało w liczne wydarzenia.

Jednym z pierwszych było spotkanie opłatko-
we, następnie z okazji Dnia Kobiet życzenia płynę-
ły do pań z okazji ich święta. Członkowie Koła brali
udział we wszystkich jarmarkach wielkanocnych
gminnych i powiatowych, a jak sami podkreślali -
nasze stoły zawsze budziły zachwyt i podziw zwie-
dzających. Swój kilkuletni dorobek prezentowali
również na gminnych spotkaniach organizacji po-
zarządowych. Wiele emocji i wzruszeń było pod-
czas obchodów z okazji Dnia Matki. Kwiatu papro-
ci szukali w noc świętojańską u pana Stanisława
Burczyńskiego. Płomienie ogniska, pływanie ło-
dzią wśród szuwar do dzisiaj pozostają we wspo-
mnieniach wszystkich uczestników.

Członkowie Klubu zwiedzili nie tylko zabyt-
ki Dolnego Śląska, ale i piękną czeską Pragę, a

w lipcu 2016 r. uczestniczyli w spotkaniu z Pa-
pieżem na Jasnej Górze w Częstochowie. Nieza-
pomniane w ich pamięci pozostaną wyprawy do
Krakowa, Łagiewnik i Bochni, czy Krzeszowa.

Wosk lany podczas andrzejkowych wieczor-
ków rzucał cień przyszłych losów. Koło Przyja-
ciół Makowice-Opoczka chętnie uczestniczy w
spotkaniach z zaprzyjaźnionymi organizacjami z
KWG Bojanice, Klubem Seniora w Lutomi Do-
lnej. To tylko jedne z wielu cennych inicjatyw,
które już udało im się zrealizować, ale jak z
uśmiechem podkreślają z pewnością nie zabrak-
nie im energii na kolejne działania łączące poko-
lenia i dające uśmiech i radość seniorom będą-
cym w jesieni i ich życia.

Z okazji Jubileuszu wójt gminy Teresa Ma-
zurek, przewodnicząca Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska wraz z wiceprzewodniczącym
Arkadiuszem Piasecznym złożyli wszystkim ser-
deczne życzenia i gratulacje. Podziękowali za
włożony wysiłek na rzecz zachowania kultury i
tradycji w gminie, życzyli dużo zdrowia i pomy-
ślności oraz dalszych sukcesów w pracy społecz-
nej. Realizujecie Państwo swoje zainteresowania
i pasje, czynnie uczestnicząc w życiu społecz-
nym i kulturalnym naszej gminy, ale też pokazu-
jecie jak wiele dobrego i pożytecznego możecie
wspólnie dokonać. Gratuluję Państwu zapału i
optymizmu w promowaniu aktywnego życia na
emeryturze. Oby nigdy nie brakowało Wam sił i
zapału do wspierania kolejnych pokoleń. Niech
młodzi zawsze dostrzegają Wasze zaangażowa-
nie i troskę w pielęgnowaniu polskiej tradycji -
podkreślała wójt gminy Teresa Mazurek.

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA 
W STACHOWICACH 

Zakończył się pierwszy etap przebudowy
skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną
od strony Stachowic. Prace obejmowały wybu-
rzenie starej wiaty murowanej, wybrukowanie
terenu pod montaż nowej wiaty przystankowej,
wykonanie nowej zatoki autobusowej wraz z
chodnikami oraz wymianę nawierzchni asfalto-
wej w obrębie skrzyżowania. Wartość przebudo-
wy to kwota ponad 95 tys. zł.

Kolejny etap, planowany jeszcze w tym roku
to montaż nowej wiaty przystankowej oraz wy-
konanie oznakowanego i oświetlonego przejścia
dla pieszych przez drogę powiatową, w kierunku
zatoki autobusowej po drugiej stronie drogi.

BIERZEMY UDZIAŁ W BADANIACH
Szanowni Państwo, jak co roku, Główny

Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne podleg-
łe Prezesowi GUS przeprowadzają w całym kra-
ju statystyczne badania ankietowe, których
głównym celem jest dostarczenie danych, po-
równywalnych dla wszystkich krajów Unii Eu-
ropejskiej ze względu na stosowaną metodolo-
gię, dotyczących wielu dziedzin, w tym warun-
ków życia ludności.

W 2020 r. na terenie województwa dolnoślą-
skiego, w wylosowanych gospodarstwach do-
mowych pojawią się ankieterzy statystyczni. W

Na płycie jest 14 piosenek. "Wybrałam
utwory, które są mi najbliższe" - wyznaje
aktorka. "I zaśpiewałam je w sposób osobi-
sty, niemal intymny. Jakby to były moje
historie."
Siłą tej płyty z pewnością są dwa nowe te-
ksty Poetki, które aktorka otrzymała od Fun-
dacji Okularnicy. Pierwszy to "Miłości po-
trzebna jest epika", do którego nikt dotąd nie
napisał muzyki. Zrobił to teraz muzyk i kom-
pozytor Witold Cisło. Drugi to test piosenki
"Sprzedam cię" wydany w jednym z tomi-
ków poetyckich Agnieszki Osieckiej.

"JA JESTEM ŻYD Z WESELA" [MO-
NODRAM ZBIGNIEWA WALERYSIA]
8 marca 2020, godz.17:00 - 18:00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Bilety: 25 zł (w przedsprzedaży) | 35 zł (w
dniu wydarzenia)

Wielokrotnie nagradzany monodram Zbig-
niewa Walerysia to rzecz o karczmarzu z
Bronowic Małych, Hirszu Singerze - pier-
wowzorze Żyda z "Wesela" Stanisława Wy-
spiańskiego. Autor, umieszczając Singera w
swoim dramacie, na stałe wpisał go do lite-
ratury polskiej. Zresztą, jak się później oka-
zało, ze szkodą dla swego bohatera. Z lite-
rackim wizerunkiem karczmarza prawdzi-
wy Singer nie mógł się bowiem pogodzić, a
jego życie zamieniło się w dramat. Zdruzgo-
tany ingerencją we własny los, Singer skoń-
czył marnie - rozwiódł się z żoną, rozstał z
córką Pepką, której nowy image Racheli
bardzo się spodobał, a na koniec zmarł w
domu starców
Opowiadanie Brandstaettera to rzecz nakazu-
jąca zrewidować nasze dotychczasowe myśle-
nie na temat utworu Wyspiańskiego. To także
rozważania o tym, na ile można ingerować w
czyjeś życie i je upubliczniać. Dużo tu humoru,
ale więcej ludzkiego nieszczęścia - obraz pra-
wdziwej tragedii człowieka, który nie chce żyć
narzuconym życiem.

województwie dolnośląskim badania koordynu-
je i realizuje za pomocą profesjonalnej sieci an-
kieterskiej Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

W badaniach prowadzonych przez GUS i
urzędy statystyczne, zebrane dane jednostkowe
są poufne, podlegają szczególnej ochronie i obo-
wiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada
zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca
z art. 10 ustawy oraz udostępnianie lub wykorzy-
stywanie tych danych dla innych niż podane w
ustawie celów jest zabronione zgodnie z art. 38
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm)

Więcej informacji na temat badań ankieto-
wych, w tym możliwości potwierdzenia tożsa-
mości ankietera na terenie woj. dolnośląskiego,
znajdziecie Państwo na stronie internetowej
GUS pod adresem: http://form.stat.gov .pl/Bada-
niaAnkietowe/2020/harmonogram.htm

i
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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 Tydzień przyniesie zmiany na le-
psze. Przestaniesz się złościć na wszystkich i
wszystko, za swoje dotychczasowe niepowo-
dzenia. Będziesz planował jakiś krótki wy-
jazd. W sprawach zawodowych nastąpi oży-
wienie. Okaż więcej zrozumienia dla wad lu-
dzi, z którymi musisz obecnie współpracować.

BYK Nastąpi koniec niepowodzeń w spra-
wach sercowych. Wypracujecie kompromis,
który będzie Cię w pełni satysfakcjonował.
Wiele uwagi poświęcisz jakiejś pracy. Jedno-
cześnie zabraknie Ci czasu na przyjemności i
odpoczynek. Postaraj się maksymalnie wyko-
rzystać szansę daną przez los. 

BLIŹNIĘTA Koniecznie postaraj się odpo-
cząć. Jesteś ciągle zajęty i nie masz czasu na
przemyślenie swojej sytuacji. A wiele moż-
na zmienić w Twoim życiu. I to na lepsze.
Wystarczy tylko wszystko dobrze zaplano-
wać. Sprawy sercowe potoczą się inaczej niż
myślisz. Za wiele wymagasz od bliskiej oso-
by. 
RAK Nie wdawaj się w konflikty, które bez-
pośrednio Ciebie nie dotyczą. Po co Ci dodat-
kowe kłopoty. W najbliższych dniach będziesz
w bardzo dobrej formie. Interesy potoczą się
tak, jak chciałeś. Zaczniesz wreszcie zbierać
żniwo swojej pracy. Postaraj się nie wydać
wszystkiego od razu. 
LEW Sytuacja będzie bardzo napięta. Awan-
tura wręcz wisi w powietrzu. Niepowodzenia,
jakich ostatnio doświadczyliście, niekorzy-
stnie wpłynęły na Wasz związek. Dokładnie
wszystko przemyśl i doprowadź do szczerej
rozmowy. W zgodzie i miłości niejedno
można przetrzymać. Wkrótce wszystko się
zmieni. 
PANNA Zamiast zazdrościć innym i nieustan-
nie się porównywać weź sprawy w swoje ręce.
Masz przecież duże możliwości i możesz je
wykorzystać. Nie trzeba mieć do tego dużych
pieniędzy. Wyjaśni się wiele spraw, które bar-
dzo Cię martwiły. Złapiesz oddech od codzien-
nych obowiązków. 
WAGA W tym tygodniu otrzymasz gotówkę.
Pozwoli to na zapłacenie rachunków i długów.
Będziesz planował jakieś zakupy. Ktoś popro-

si Cię o radę w ważnej sprawie. Postaraj się
postąpić uczciwie i nie dawać temu człowie-
kowi fałszywych nadziei. Dobrym dniem bę-
dzie piątek. 
SKORPION Choć trudno w to uwierzyć, po-
znasz kogoś bardzo interesującego. Będą ja-
kieś spotkania we dwoje. Może z tego wynik-
nąć wielkie uczucie. Postaraj się nie być obo-
jętnym. W sprawach zawodowych nic się nie
zmieni, więc nie będzie powodów do radości.
Oszczędnie gospodaruj pięniędzmi. 
STRZELEC Zawiodłeś czyjeś zaufanie. I to
nie po raz pierwszy. Trudno będzie teraz je
odzyskać. Twój materializm i pogoń za po-
wszechnym uznaniem może kiedyś Cię zgu-
bić. Jeszcze nie jest za późno żeby przeprosić.
Sytuacja finansowa ulegnie poprawie w poło-
wie miesiąca. 
KOZIOROŻEC Życie we dwoje nabierze
nowych barw. Powrócicie do dawnych
wspomnień. Sprawy rodzinne będą układały
się bardzo dobrze. Zaplanujecie coś, o czym
od dawna marzyliście. W pracy pojawi się
jakiś problem i trudno będzie go rozwiązać.
Zachowaj zimną krew i nie poddawaj się
emocjom. 
WODNIK Nie martw się ostatnimi niepowo-
dzeniami. Sprawy są na najlepszej drodze.
Wkrótce poczujesz dużą ulgę, gdyż wszystko
dobrze się skończy. Dokładnie zaplanuj nad-
chodzący tydzień. Ktoś złoży Ci ciekawą ofer-
tę, więc będziesz potrzebował trochę wolnego
czasu. 
RYBY Uciekasz przed samym sobą. Nie da się
oszukać uczuć. Jeżeli nie możesz sobie z tym
poradzić, opowiedz o wszystkim zaufanej
osobie. Razem łatwiej będzie coś poradzić.
Sprawy finansowe ułożą się po Twojej myśli i
już wkrótce wybierzesz się na zakupy. 

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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