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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

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

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.
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PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
NA TERENIE ŚWIDNICY

18 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku,
korzystające ze świadczeń opieki i wsparcia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od
marca do końca listopada znajdzie zatrudnienie
w ramach prac społecznie użytecznych. Łączna
kwota świadczeń pieniężnych w tym okresie wy-
niesie ponad  58 tys. zł. Przez ten czas bezrobotni
przepracują ponad 6800 godzin. 

Program ten realizowany jest w ramach
współpracy pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a
Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy. Jest to
jedna z form przeciwdziałania całkowitemu wy-
kluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia nega-
tywnych skutków bezrobocia.

Prace zlecone będą przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Świdnicy, Dzienny Dom
"Senior-Wigor" oraz Urząd Miejski. Zatrudnione
osoby będą porządkować tereny zielone, wyko-
nywać prace gospodarcze w miejscach użytku
publicznego, czyli m.in. na przystankach autobu-
sowych czy chodnikach.

Prace te wykonywane będą w wymiarze 10
godzin w tygodniu, w miejscu zamieszkania,
bądź pobytu osoby bezrobotnej. Osoby wykonu-
jące prace społecznie użyteczne zachowują sta-
tus osoby bezrobotnej, gdyż między podmiotem
w którym są organizowane prace, a osobą bezro-
botną nie nawiązuje się żaden stosunek pracy.

- Prace społecznie użyteczne stworzyć mają
możliwości ewentualnego powrotu na rynek pra-
cy osobom długotrwale bezrobotnym. Celem tej
formy zatrudnienia jest wsparcie i aktywizacja
naszych mieszkańców, a także pomoc material-
na. Uczestnicy programu mają bowiem możli-
wość uzyskania świadczenia, które dostarczy im
dodatkowego źródła utrzymania. Możliwość
podjęcia jakiejkolwiek formy zatrudnienia działa
często mobilizująco na osoby bezrobotne, gdyż
pokazuje im, że istnieje szansa na zmianę ich
życia  - podkreśla Krystian Werecki, Pełnomoc-
nik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej. 

RUSZA REMONT ULIC
JARZĘBINOWEJ I WRZOSOWEJ

We wtorek, 3 marca rozpoczął się przebudo-
wa ulic Jarzębinowej i Wrzosowej w Świdnicy.
Wyznaczono trasy objazdowe. Mieszkańcom i
podmiotom gospodarczym zapewniony zosta-
nie, w miarę postępu robót, dostęp do nierucho-

mości. Wartość prac to ponad 2 miliony 260
tysięcy złotych. Wykonawcą zadania będzie
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów, które wybrane zostało w ramach prze-
targu. 

W pierwszej kolejności prace realizować bę-
dą gestorzy sieci. Świdnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji wykona przebudo-
wę sieci wodociągowej oraz w części kolektora
sanitarnego. Polska Spółka Gazownictwa
przebuduje sieć gazową, a firma Tauron zli-
kwiduje napowietrzną sieć energetyczną. Tau-
ron, w oparciu o porozumienie zawarte z mia-
stem, zrealizuje na własny koszt oświetlenie uli-
czne.  

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

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZAPISY 
DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH
Rekrutacja do świdnickich miejskich

przedszkoli rozpoczyna się 2 marca. W tym
roku po raz pierwszy odbędzie się ona w syste-
mie elektronicznym. Wnioski należy wypełnić
korzystając ze strony swidnica.przedszko-
la.vnabor.pl.

O miejsce w przedszkolu mają prawo się
ubiegać dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie czyli urodzone
w latach 2014 - 2017. Rodzice muszą wypełnić
wniosek w systemie elek tron icznym,
wskazując w nim 3 wybrane przedszkola, okre-
ślając kolejność od najbardziej do najmniej
preferowanego, a następnie wydrukowany wnio-
sek złożyć w przedszkolu wskazanym jako naj-
bardziej preferowane.  

We wszystkich państwowych placówkach
obowiązuje pięć kryteriów ustawowych. Są one
brane pod uwagę na pierwszym etapie postępo-
wania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pier-
wszej kolejności do przedszkola dostanie się:

- dziecko z rodziny wielodzietnej,
- dziecko z niepełnosprawnością,
- dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo

są osobami z niepełnosprawnością,
- dziecko, które wychowuje tylko jeden z

rodziców,
- dziecko, które wychowuje się w rodzinie

zastępczej.
Podczas rekrutacji do przedszkoli brane będą

również pod uwagę oprócz kryteriów rządo-
wych, kryteria samorządowe określone 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
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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 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 pojedynek
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

www.expressem.eu

uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy, czyli do-
datkowe punkty będzie można otrzymać za to,
że:

- dziecko, którego oboje rodzice/opiekuno-
wie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie
wychowujący pracują lub studiują w trybie
dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą,

- rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta
już z usług tego przedszkola,

- zgłaszanych będzie jednocześnie do tej sa-
mej placówki dwoje i więcej dzieci,

- dziecko korzystać będzie z usług przed-
szkola w czasie przekraczającym 8 godzin.

Listy kandydatów zakwalifikowanych (speł-
niających kryteria ustawowe i określone
w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy) i nieza-
kwalifikowanych,  zostaną  ogłoszone
w placówkach oświatowych 23 marca br. Do 30
marca rodzice powinni potwierdzić swoją decy-
zję o wyborze danego przedszkola pisemnie w
placówce. 2 kwietnia opublikowane zostaną
ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Szczegółowych informacji dotyczących proce-
dury rekrutacyjnej udzielają dyrektorzy przed-
szkoli. 

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE
SZKOLENIE W RAMACH

PROGRAMU
"E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica"

Świdnica otrzymała 84 tys. zł dofinansowa-
nia na realizację bezpłatnych szkoleń dla miesz-
kańców w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "E-AKTYW-
NI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DO-

LNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO". Trwają
zapisy na kolejny kurs - "Kultura w sieci". 

Celem projektu jest podniesienie poziomu
kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecz-
nego korzystania z tych mediów w celach zawo-
dowych, edukacyjnych i rekrutacyjnych. 

W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy,
którzy ukończyli 25 rok życia. Każda z osób
może skorzystać z jednego szkolenia. Będą się
one odbywały w dwunastoosobowych grupach,
od poniedziałku do soboty, w budynku Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świd-
nicy  przy ul. Długiej 33.

Obecnie trwają zapisy na szkolenia:
"Kultura w sieci", które zaplanowano w

dniach:
◆  23 marca w godz. 8.00-16.00 i 24 marca w

godz. 9.00 -13.00
◆ 30 marca w godz. 8.00-16.00 i 31 marca w

godz. 9.00 -13.00
Rezerwacji można dokonać poprzez:
- stronę internetową WWW. FWZR.PL/RE-

ZRERWACJE,
- elektronicznie na adres: k.halak@um.swid-

nica.pl , m.oknianska@um.swidnica.pl  
W treści maila proszę podać: imię i nazwisko,

telefon i mail kontaktowy, informacje czy są
Państwo mieszkańcami miasta Świdnica lub wo-

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl
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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.
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

FUN WITH ENGLISH
19.03.2020, godz. 09:00
Niepubliczne Przedszkole Językowe AB-
RACADABRA i Świdnicki Ośrodek Kultu-
ry zapraszają serdecznie wszystkie przed-
szkolaki oraz uczniów klas pierwszych na
wspólną przygodę z językiem angielskim
Fun with English! To już trzecia edycja!
Będziemy razem uczyć się przez ruch i za-
bawę: siedem wyzwań przed Wami!
Wstęp: zapisy, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

Spotkanie autorskie ze STANISŁAWEM
SŁAWOMIREM NICIEJĄ
20.03.2020, godz. 17:00
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w
Świdnicy Miejska Biblioteka Publiczna w

jewództwa  dolnośląskiego oraz informacja czy
są Państwo osobami niepełnosprawnymi (z orze-
czeniem czy bez).

Telefonicznie 74 646 29 30, 646 29 16, 646
29 02.

ZBIERAMY NA SPORTOWY
WÓZEK DO BIEGANIA DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Świdnicka Grupa Biegowa we współpracy z

klubem triathlonowym Żelazna Świdnica, pod
patronatem prezydent miasta Beaty Moskal-Sła-
niewskiej, organizują zbiórkę publiczną na zakup
sportowego wózka do biegania oraz jazdy na
rowerze dla osób niepełnosprawnych. Organiza-
torzy chcą dać możliwość nieodpłatnego wypo-
życzenia specjalistycznego sprzętu przeznaczo-
nego do wożenia nawet kilkunastoletnich dzieci.
Da to możliwość nie tylko biegania z dzieckiem
ale również dotarcia z nim w miejsca do tej pory
niedostępne na inwalidzkim wózku. Dzięki du-
żym kołom można zyskać możliwość wjazdu np.
do lasu. 

- Chcemy, aby pasja biegania dała odwagę
pozwalającą pokonać barierę wyjścia z domu,
zapomnienia o swojej chorobie i ciągłej rehabi-
litacji. Niestety nie każdego z rodziców dzieci
niepełnosprawnych stać na zakup takiego wózka,
dlatego też Świdnicka Grupa Biegowa i Żelazna
Świdnica we współpracy z miastem chce zakupić
ten sprzęt. Koszt jednego wózka to około 13 tys.
zł. Przypomnę, że mamy w mieście tradycje bie-
gania z osobami niepełnosprawnymi, podczas
ostatniego półmaratonu wystartowały dwie pary
z dziećmi, czyli Radek Jasiczek z Mateuszem
oraz Jacek Gołębiewski z Dorotą - mówi Rado-
sław Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.   

Zbiórka rozpocznie się w marcu i potrwa do
końca stycznia przyszłego roku. Pieniądze zbie-
rane będą podczas wydarzeń sportowych, czyli
między innymi w trakcie Biegu Kobiet, Marconi
Indoor Triathlon, AKTYWNI 24 czy też RST
Półmaratonu Świdnickiego.

Datki na ten cel można także wpłacać na
konto Świdnickiej Grupy Biegowej: 27  1600
1462  1834  3965  1000  0001, z dopiskiem "wó-
zek". 

ŚWIDNICKI "INNOWACYJNY
SAMORZĄD"

Świdnica kolejny raz została doceniona za
podejście probiznesowe na forum ogólnopol-
skim - tym razem została finalistą w konkursie
Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Pra-
sowej. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła
się w Warszawie, 26 lutego w siedzibie Minister-
stwa Rozwoju. Nagrodę odebrał zastępca prezy-
denta miasta, Szymon Chojnowski.

Innowacyjne podejście w relacji biznes-samo-
rząd zostało dostrzeżone przez jurorów ogólnopol-
skiego konkursu "Innowacyjny samorząd", którzy
docenili politykę miasta we wspieraniu przedsię-
biorczości, budowaniu kompleksowej platformy
komunikacji i współpracy z przedsiębiorcami. War-
to przypomnieć, że w ostatnich latach miasto Świd-
nica wprowadziło szereg działań, projektów i udo-
godnień dla firm, wśród nich: 

- Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eks-
portera (GCOIE) - warsztaty, szkolenia, konfe-
rencje, wymiana informacji, pozyskiwanie part-
nerów biznesowych,

- projekty polsko-czeskie z dotacjami UE, w
tym zwłaszcza "Razem dla biznesu" skierowany
do małych i średnich firm chcących współpraco-
wać z czeskimi partnerami,

- specjalna podstrona z aktualnymi informa-
cjami dla firm na stronie urzędu miejskiego oraz
newsletter,

- Mobilny Punkt Informacji o Funduszach
Europejskich - regularne spotkania z ekspertami
ds. pozyskiwania funduszy UE,

- "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świd-
nica" - współpraca szkół podstawowych i śred-
nich z lokalnymi firmami w celu poznania lokal-
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Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo
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Świdnicy zapraszają na Spotkanie autorskie
ze Stanisławem Sławomirem NICIEJĄ
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

"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.
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

nego rynku pracy, klasy patronackie i promowa-
nie kształcenia zawodowego, warsztaty ekono-
miczne, 

- targi gospodarcze, konferencje i szkolenia dla
przedsiębiorstw ze Świdnicy i okolic w formule
otwartej, zarówno wykładowej, jak i warsztatowej
(wspólnie z innymi podmiotami np. Petra Consul-
ting, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego),

- otwarty geoportal dostępny na stronie urzę-
du - konsekwentna rozbudowa systemu informa-
cji przestrzennej ułatwiającego dostęp do róż-
nych informacji dla mieszkańców i firm, również
jako narzędzia komunikacji urząd - podmioty
trzecie, jak i platformy integrującej pracę wy-
działów UM,

- kontynuacja pakietu pomocy publicznej na
rozwój i nowe inwestycje - pomoc de minimis
oraz pomoc regionalna,

- kreowanie i wspieranie wydarzeń, oddolnych
inicjatyw gospodarczych z zakresu zrównoważo-
nego rozwoju, ekologii i promocja marek lokalnych
np. Ekopiknik jako wydarzenie cykliczne. 

- Dobra współpraca samorządu i lokalnych
firm to priorytet. Nie pierwszy raz Świdnica zo-
stała doceniona za działania probiznesowe i two-
rzenie odpowiednich warunków do rozwoju
przedsiębiorstw. Konsekwentnie prowadzona

ciąg dalszy na str. 6
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angażowało się w jej tworzenie, ale nieliczni
trwają przy niej od lat.
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

CYRK PARTOLINI
29.03.2020, godz. 13:00
Cyrk Partolini pełny jest humoru, muzyki,
wspaniałych rekwizytów i kostiumów. Przez
ponad godzinę młody widz zapozna się nie
tylko ze sztuka sceniczną, ale też doświad-
czy pełnowartościowej zabawy elementami
interaktywnymi. Nie zapominamy także o
tym , co najważniejsze - o nauce przez zaba-
wę.
Wstęp 25 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
02.04.2020, godz. 17:00
Po dwudziestu latach przerwy do Świdnicy
powrócą Czwartki Lekkoatletyczne. Na cykl
bezpłatnych zawodów dla dzieci i młodzie-
ży. Na uczestników w zależności od ich wie-
ku przygotowane będą biegi na dystansach
od 60 do 1200 metrów. Po zakończonym
biegu na każdego uczestnika czekać będzie
słodki poczęstunek.
Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im. Ja-
nusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, organiza-
tor: ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM Świdnica

KONKURS PALM WIELKANOC-
NYCH (ROZSTRZYGNIĘCIE)
02.04.2020, godz. 10:00
Nawiązując do polskiej tradycji przygoto-
wania palm wielkanocnych i święcenia ich
w kościele, Świdnicki Ośrodek Kultury po
raz piętnasty zaprasza do wzięcia udziału w
konkursie palm wielkanocnych. Termin
przynoszenia palm do 31 marca, godz.
15.00.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, organizator: ŚOK

FINISAŻ WYSTAWY
04.04.2020, godz. 12:00
Finisaż wystawy będzie poświęcony kalku-
latorom mechanicznym, sumatorom oraz
arytmometrom.

polityka gospodarcza w ostatnich latach przynosi
wymierne efekty. Działamy kreatywnie i tworzy-
my nowoczesne rozwiązania możliwe do realiza-
cji w skali miasta średniej wielkości. Intensywna
i wieloletnia praca urzędników, urzędniczek na-
szego magistratu przy wsparciu partnerów bizne-
sowych skutkuje konkretnymi produktami made
in Świdnica! Jesteśmy dumni, że efekty tej pracy
są zauważane i doceniane nie tylko lokalnie, ale
i na forum ogólnopolskim poprzez nagrody dla
naszego miasta - mówi Szymon Chojnowski,
zastępca prezydenta.

Udział w konkursie nie wiązał się z ponosze-
niem jakichkolwiek opłat przez miasto. Patronat
nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Rozwo-
ju, Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Fun-
duszy i Polityki Regionalnej.

RAZEM DLA BIZNESU
26 lutego w Świdnicy odbyła się konferencja

podsumowująca dwuletni polsko-czeski projekt
"Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu".
Co miał na celu projekt? Jak wpłynął na przed-
siębiorców, instytucje samorządowe i instytucje
otoczenia biznesu? O tym rozmawiali zaproszeni
goście zarówno ze Świdnicy, jak miasta partner-
skiego Trutnova.

Wydarzenie rozpoczęła Anna Skrzypacz,
Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i
Rozwoju Gospodarczego. Podsumowała efekty
dwuletniej pracy i realizacji 26 wydarzeń takich
jak seminaria, panele dyskusyjne, czy targi, z
którego skorzystało łącznie ponad 600 uczestni-
ków. W ramach projektu powstały także Punkty
Konsultacyjne dla osób zainteresowanych zało-
żeniem i prowadzeniem firmy Polsce lub Repub-
lice Czeskiej. Przygotowane zostały dwujęzycz-
ne przewodniki dotyczące zakładania i prowa-
dzenia biznesu w tych krajach.

W kolejnej części konferencji odbyła się mo-
derowana debata, której uczestnikami byli Pre-
zydent Miasta Świdnica Beata Moskal-Słanie-
wska, zastępca burmistrza Trutnova Tom Eichler,
Dyrektor Powiatowego Urzędy Pracy Tadeusz
Kotlarski, Dyrektor Urzędu Pracy w Trutnovie
Vclav Stank, Dyrektor z Wydziału ds. Przedsię-
biorczości w Urzędzie Miasta w Trutnovie Zdenk
Kopeck, Prezydent Sudeckiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej Ryszard Sobański. Zaproszeni do
debaty goście rozmawiali o zacieśnianiu współ-
pracy polsko-czeskiej, o tym, jakie przedsięwzię-
cia udało się wspólnie zrealizować i jak wpłynęły
one na lokalne rynki pracy, firmy oraz pracę
instytucji publicznych.

- Instytucje publiczne są również od tego, by
tworzyć dobrą atmosferę w sferze biznesu. Ucze-
stnictwo w takich projektach jak "Razem dla
biznesu" jest bardzo wymagające. Wyrażam ra-
dość i szacunek dla osób, które ten projekt przy-
gotowały i prowadziły, ale też dla uczestników,
którzy chcieli w tych działaniach być, uczestni-
czyć i poświęcać na to swój czas, poszerzać wie-
dzę, która będzie, czy też może nawet już pro-
mieniuje na to, co państwo robicie. - mówiła w
trakcie debaty Prezydent Miasta Świdnica Beata
Moskal-Słaniewska.

 Konferencji towarzyszył wykład psycholo-
ga i trenera biznesu Pawła Woźniaka pt. "Styl  i
charakter komunikacji w biznesie, czyli zasady
etykiety w pracy". Słuchacze zgłębili temat pre-
cedencji w biznesie, subtelnej sztuki powitań,
korzystania z wizytówek, etykiety w rozmowach
telefonicznych, zachowań w trakcie przyjęć bi-
znesowych, unikania gaf popełnianych niekiedy
w sytuacjach biznesowych.

Koniec projektu nie oznacza końca współ-
pracy obu miast partnerskich. "Razem dla bizne-
su" było jednym z jej elementów, a przed Świd-
nicą i Trutnovem wkrótce zapewne nowe inicja-
tywy służące pogłębianiu współpracy na pogra-
niczu.

Projekt "Miasta Trutnov i Świdnica razem
dla biznesu" jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy
Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Re-
publika Czeska - Polska.   

ciąg dalszy ze str. 5
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XVIII GIEŁDA EDUKACYJNA 
w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej

18 marca (środa) 2020 r. odbędzie się XVIII
Giełda Edukacyjna,  podczas której  lokalne
szkoły ponadpodstawowe będą promować aktu-
alną ofertę edukacyjną dla uczniów klas VIII
szkół podstawowych. 

Poprzez takie działania młodzież ma okazję
spotkać się bezpośrednio przedstawicielami
konkretnych  szkół, dzięki czemu ich decyzje
staną się mądre i przemyślane. 

We współczesnym świecie bardzo istotną
kwestią jest prawidłowo wybrana szkoła,
a w przyszłości zawód, który stanowi gwaran-
cję pewnego zadowolenia czy samorealizacji.
Młodzież kończąca szkołę podstawową  jest w
takim wieku, że wymaga jeszcze podpowiedzi
i wskazania ścieżki, która pomoże doprowa-
dzić do osiągnięcia wysokiego standardu ży-
ciowego. Uczniowie potrzebują informacji na
temat szkół, a także możliwości, jakie będą
mieć po ich ukończeniu. Ważna jest znajomość
rynku pracy oraz zawodów poszukiwanych.
Często uczniowie mają problem z odpowie-
dzią na pytania dotyczące zainteresowań, pre-
dyspozycji. 

Dlatego istotne jest, aby uczniowie skorzy-
stali z oferowanej pomocy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów
klas VIII szkół podstawowych wraz z rodzicami
na XVIII Giełdę Edukacyjną do Szkoły Podsta-
wowej w Lutomi Dolnej.

Życzymy właściwych decyzji życiowych i
mobilności zawodowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Lutomi Dolnej Elżbieta Dolińska

i Szkolny Doradca Zawodowy Edyta Zerka 

W MDK...

XV DIECEZJALNY KONKURS
PLASTYCZNY "JAN PAWEŁ II"
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

XV Diecezjalnym Konkursie Plastycznym Jan
Paweł II". Konkurs jest organizowany w ramach
Dni św. Jana Pawła II - Jan Paweł II Pamięć i
Obecność" w Świdnicy. Celem Konkursu jest
pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i du-
chowych, przekazywanie i utrwalanie wiedzy o
życiu i działalności Papieża Jana Pawła II, przed-
stawienie w pracach plastycznych sylwetki Pa-
pieża Polaka oraz prezentowanie prac plastycz-
nych dzieci i młodzieży, promowanie twórczości
plastycznej.

Tematyka prac plastycznych: "Rodzina"
"Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich

odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na za-
wierzeniu wzajemnym. Tylko na takim funda-
mencie można też budować proces wychowania,
który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pier-
wszorzędne zadanie". [Homilia we Wrocławiu,
1983 r.]

Format prac:  A4,  A3  lub  A2.  Prosimy nie
składać i nie rolować prac.

Prace  należy dostarczyć do Młodzieżowego
Domu Kultury w Świdnicy,  Nauczycielska 2 ,
tel. 74 851 33 30  do 28 kwietnia 2020 r.
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Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa

MUZAZA: BLUESOWE NUTKI DLA
NASZYCH MALUTKICH
04.04.2020, godz. 10:00
Dwa koncerty: godz. 10.00 i 11.30 Przed
nami kolejny rodzinny koncert gordonowski
przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci
(do 7 lat) oraz kobiet w ciąży. Jego inter-
aktywna forma ma na celu wprowadzenie
maluchów w muzyczny świat za pomocą
dostosowanego dla dzieci repertuaru.
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

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-

ciąg dalszy na str. 8
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Wernisaż i podsumowanie konkursu odbę-
dzie się 18 maja 2020 r., o godz. 16:30 na Holu
ŚOK, Rynek 43, Świdnica.

OSiR informuje...

OD 5 MARCA WRACAJĄ
CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE!

Po znakomicie przyjętym pierwszym cyklu
reaktywowanych po dwudziestu latach Świdnic-
kich Czwartków Lekkoatletycznych czas na dru-
gą odsłonę biegowych zmagań dzieci i młodzie-
ży.

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to
wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biego-
wej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy i
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Dzieci i mło-
dzież rywalizować będą w biegach na dystansach
od 60 do 1200 metrów (w zależności od wieku
uczestnika). Na mecie na zawodników czekać
będzie gorąca herbata i słodki poczęstunek.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Najbliższe zawody odbędą się w czwartek, 5
marca na Stadionie Miejskim im. Janusza Kuso-
cińskiego w Świdnicy. Zapisy na miejscu od
godziny 17.00, start pierwszego biegu o 17.30.

W ramach drugiego
cyklu zawodów odbędą
się cztery imprezy -
05.03.2020, czwartek -
02.04.2020, czwartek -
07.05.2020, czwartek -
04.06.2020 - finał cy-
klu. Wszyscy uczestni-
cy, którzy wystartują w
co najmniej trzech bie-
gach, po zakończeniu
cyklu 4 biegów otrzy-
mają pamiątkowy me-
dal .  Zwyc ięzcy  po-
szczególnych kategorii
otrzymają nagrody rze-
czowe. W jesiennych
czterech zawodach
Świdnickich Czwar-
tków Lekkoatletycz-
nych wystartowały łą-
cznie 202 osoby, a 114 z
nich wystąpiło w trzech
lub czterech zawodach.

GOŚĆ NR 100000
NA LODOWISKU!

Pani Alicja z jednej
z podświdnickich miej-
scowości była stutysię-
cznym gościem naszego
lodowiska w sezonie
2019/20. Na szczęśliwą
klientkę czekało moc
atrakcji i upominków, a
w progach lodowiska
powitała ją prezydent

Świdnicy, Beta Moskal-Słaniewska i p.o. dyre-
ktora Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Jan Czałkiewicz.

Gość nr 100000 odwiedził obiekt w środę, 26
lutego po godzinie 18.00. Pani Alicja przyszła
pojeździć na łyżwach wraz z chłopakiem. Jak
przyznała, w tym sezonie była to jej pierwsza
wizyta na lodowisku. Nie kryła zaskoczenia zgo-
towaną na jej cześć małą fetą. Najpierw wystąpi-
ły przed nią mażoretki ze Świdnickiego Ośrodka
Kultury, a następnie z gratulacjami pospieszyli
prezydent miasta i dyrektor ŚOSiR-u. Pani Alicja
otrzymała specjalny, okolicznościowy bilet oraz
zestaw upominków.

W tym sezonie lodowisku cieszy się wyjąt-
kowo dużą popularnością. Kilka dnia temu za-
padła decyzja o przedłużeniu sezonu do niedzie-
li, 8 marca włącznie.

"AKADEMIA ROZWOJU"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Świdnicy rozpoczęło w 2019 roku realizację tre-
ningów kompetencji i umiejętności społecznych
w ramach projektu "Akademia rozwoju". Trenin-
gi zaplanowano w 8 zakresach tematycznych.
Skierowane są do dzieci powyżej 15 roku życia
z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W ramach działania zrealizowano już nastę-
pujące tematy treningów: "Warsztat współdzia-
łania i współpracy zespołowej - czyli w jedności
siła!",  "Trening komunikowania się, czyli jak
mówić żeby zostać zrozumianym?", "Warsztat
budowania motywacji - czyli chcieć to móc!",
"Trening innowacyjności i twórczego myślenia,
czyli jak zrobić z igły widły?".

zydenta (Piotr Cyrwus) oraz jego trenerki
(Grażyna Wolszczak).
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

XVI Dolnośląski Konkurs Keyboardowy
"MISTRZ KLAWIATURY"
24.04.2020, godz. 11:00
Serdecznie zapraszamy na XVI Dolnośląski
Konkurs Keyboardowy "Mistrz Klawiatu-
ry". Celem konkursu jest popularyzacja na-
uki gry na elektronicznych instrumentach
klawiszowych w klasie keyboard oraz
kształtowanie i uaktywnienie artystycznego
amatorskiego ruchu muzycznego.
Wstęp wolny, miejsce: Sala Widowiskowa,
MDK dz. II, ul. M. Kozara-Słobódzkiego
21, organizator: MDK

TRUSKAWKA #6: Take Blues + FanKlub
+ Browar Band
25.04.2020, godz. 19:00
Szósty koncert w ramach Świdnickiego
Przeglądu Muzycznego 2020! Zbieg okoli-
czności sprawił, że w tym dniu zaprezentuje-
my Wam zespoły w klimatach blues, pop,
funk. Usłyszycie sporo standardów, ale też
autorskie kompozycje. Wpadnijcie pożeg-
nać Bolko przed letnią przerwą!
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, 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-
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
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Pozostałe zaplanowane tematy to:
Trening nabywania pewności siebie, czyli

jak zostać Herkulesem? (14.03.2020 r.)
Trening sprawnego zarządzania sobą, czyli

jak zostać swoim menedżerem? (04.04.2020 r.)
Warsztat zdrowego żywienia jestem tym co

jem. (16.05.2020 r.)
Trening prowadzenia gospodarstwa domo-

wego, czyli jak przetrwać do pierwszego?
(13.06.2020 r.)

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
21.02.2020r. godz. 11.57 

Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne  zgłoszenie od pracownika biblioteki pub-
licznej przy ulicy Franciszkańskiej, dotyczą-
ce nietrzeźwej osoby śpiącej w holu. Wygląd
jak i zapach śpiącego mężczyzny utrudniał
zainteresowanym korzystanie z biblioteki.
Skierowani na miejsce funkcjonariusze roz-
poznali bezdomnego Marka H., który w mi-
nionym okresie wielokrotnie w podobny
sposób utrudniał podróżnym korzystanie z
poczekalni dworca PKP. Mężczyzna odmó-
wił przyjęcia zaoferowanej przez strażników
pomocy i oddalił się.
O godzinie 19.02 dyżurny straży miejskiej
przyjął zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
śpiącego na klatce schodowej przy ulicy Sa-
perów. Po przybyciu patrolu, okazało się, że
był to ten sam mężczyzna. Pomimo, że w
schronisku czeka na niego wolne miejsce, nie
jest on zainteresowany pobytem w tym miej-
scu.

22.02.2020r. godz. 10.34
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne  zgłoszenie o odkrytych  studzienkach
kanalizacyjnych w rejonie ulicy Esperanty-
stów na wysokości stacji paliw. Skierowany
na miejsce patrol po sprawdzeniu terenu od-

nalazł pokrywy studzienek, które osadzono
we włazach. Prawdopodobnie pokrywy mia-
ły stać się łupem "złomiarzy".

23.02.2020r. godz. 12.20 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne  zgłoszenie o dużym zadymieniu w bu-
dynku przy ulicy Chrobrego. Natychmiast na
miejsce skierowano patrol oraz powiadomio-
no straż pożarną i administratora. Na miejscu
strażnicy nie zlokalizowali źródła ognia.
Wkrótce okazało się, że dym wydobywa się
z przewodów wentylacyjnych. Okazało się,
że na skutek rozszczelnienia przewodów ko-
minowych dym przedostał się do wentylacji
budynku. Wygaszono piece i zakazano pale-
nia do czasu usunięcia nieszczelności.

24.02.2020r. godz. 10.05 
Mieszkaniec jednej z kamienic przy ulicy
Księżnej Agnieszki zgłosił, iż jego sąsiadka
pali w piecu podkładami kolejowymi. Skie-
rowani na miejsce funkcjonariusze przepro-
wadzili kontrolę, stwierdzając, że w piecu
spalane jest impregnowane drewno pocho-
dzące prawdopodobnie ze starych wagonów
kolejowych. Właścicielka mieszkania twier-
dziła natomiast, że jest to faktycznie drewno
z wagonów, jednak nie jest impregnowane.
Strażnicy zakazali palenia tym materiałem i
pobrali próbki popiołu do badania. Jeżeli
okaże się, że drewno było impregnowane,
właścicielka mieszkania za spalanie tego ty-
pu opału będzie odpowiadała przed Sądem
Rejonowym w Świdnicy.

26.02.2020r. 
godz. 14.55
Dyżurny straży miej-
skiej przyjął  zgłoszenie o
nietrzeźwym mężczyźnie
śpiącym w toalecie po-
czekalni dworca PKP
Świdnica Miasto. Na
miejscu patrol stwier-
dził, że leżący w toalecie
mężczyzna spożył pra-
wdopodobnie denaturat
i poważnie zanieczyścił
to pomieszczenie. Z
osobą tą nie można było
nawiązać żadnego kon-
taktu.  Wezwano na
miejsce zdarzenia pogo-
towie ratunkowe. Le-
karz podjął decyzję o za-
braniu mężczyzny do
szpitala.

W minionym tygo-
dniu zrealizowano 122
interwencje wynikające
ze zgłoszeń mieszkań-
ców.

***
W dniu 26 lutego te-

go roku koło godziny
18.00 dyżurny straży
miejskiej otrzymał tele-
foniczne zgłoszenie
mieszkańca ulicy Klicz-
kowskiej, dotyczące
kłębów czarnego dymu
unoszącego  si ę nad
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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...

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
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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".
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 Zbignie-
wa Walerysia to rzecz o karczmarzu z Brono-
wic Małych, Hirszu Singerze - pierwowzorze
Żyda z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.
Autor, umieszczając Singera w swoim drama-
cie, na stałe wpisał go do literatury polskiej.
Zresztą, jak się później okazało, ze szkodą dla
swego bohatera. Z literackim wizerunkiem
karczmarza prawdziwy Singer nie mógł się
bowiem pogodzić, a jego życie zamieniło się
w dramat. Zdruzgotany ingerencją we własny
los, Singer skończył 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.

TRUSKAWKA #4: Iluminator + Luna
Park + DSW [pop/funk]
14 marca 2020, godz.19:00 - 23:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica

Czwarty koncert w ramach Świdnickiego
Przeglądu Muzycznego 2020! Prawdopo-
dobnie najbardziej melodyjny i porywający
do tańca wieczór w całej naszej tegorocznej
serii.
LUNA PARK
Czwórka muzyków, których twórczość to
energetyczna dawka funky z wpadającymi
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dawnymi obiektami przemysłowymi przy ulicy
Okrężnej.

Przybyły na miejsce patrol straży miejskiej
nie miał trudnego zadania. Funkcjonariusze
szybko ustalili źródło zadymienia. Okazało się,
że dawne tereny przemysłowe były sprzątane
przez pracownika, który zebrane śmieci postano-
wił termicznie zutylizować. Strażnicy wyjaśnili
mężczyźnie zasady utylizacji śmieci i ukarali
mandatem karnym w kwocie 500 złotych.

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

GMINA ŚWIDNICA
ZMARŁ 

STANISŁAW WACHOWIAK
Z ogromnym smutkiem informujemy o

śmierci ś.p. Stanisława Wachowiaka. Wielo-
letniego wójta gminy Świdnica w latach 1990-
2003.

Przeżył 79 lat. Był wieloletnim wójtem
gminy Świdnica, naczelnikiem miasta i gminy
Żarów, radny powiatowy. Mieszkał w Żaro-
wie .

Stanisław Wachowiak był związany z sa-
morządem od kilkudziesięciu lat. M.in. od
1986 do 1990 roku pełnił funkcję naczelnika
gminy Świdnica. Potem aż do 2003 roku wójta
gminy Świdnica. W latach 1998-2002 był rad-
nym powiatu świdnickiego, a na przełomie
roku 2007 i 2008 roku pełnił obowiązki bur-
mistrza Żarowa.

SUKCES PŁYWAKÓW 
W miniony czwartek (27 lutego) reprezenta-

cja Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym
wzięła udział w półfinale dolnośląskim drużyno-
wych zawodów pływackich w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku Sporto-
wego. Młodych adeptów pływania gościła pły-
walnia kryta w Żarowie. Drużyna chłopców, w
komplecie zrekrutowana z klasy sportowej ukie-
runkowanej na triathlon, mocno nastawiona na
walkę o końcowy prymat, od początku rywaliza-
cji nadawała ton walce. Szczególnie, że najwię-
kszym wyzwaniem był lokalny rywal, czyli kon-
kurenci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy.

Apetyt rósł wraz z upływem czasu. Zaczęło
się od zwycięstwa w sztafecie 6 x 50 m stylem
dowolnym. Następnie cieszyliśmy się z rekordu
życiowego i drugiego miejsca Daniela Szycho-
wskiego na dystansie 50 m stylem motylkowym.
Po zwycięstwie na 100 metrach stylem grzbieto-
wym Jakuba Janika, również okraszonego rekor-
dem życiowym, myśl o końcowym zwycięstwie
nabierała realnych kształtów. Dublet na dystan-
sie 100 m w stylu klasycznym - zaskakujące I
miejsce Adriana Nizio i II miejsce Adama Wrób-
lewskiego przesądziło o końcowym sukcesie.
Drugie miejsce Jakuba Kierula i czwarte Mateu-
sza Samka w stylu dowolnym (również dystans
100 m) spełniły jedynie przysłowiową rolę ,,wi-
sienki na torcie". Na tak znakomitą postawę chło-
pców niewątpliwie miało wpływ, poza codzienną
- pozytywistyczną pracą, przepracowanie pły-
wacko okresu ferii zimowych.

Obie drużyny: zwycięscy ze SP w Witoszo-
wie Dolnym i druga drużyna ze SP nr 4 ze Świd-
nicy spotkają się ponownie już 17 marca we
Wrocławiu na finale dolnośląskim.

Na uwagę zasługuje również fakt, że drużyna
dziewcząt w składzie: Martyna Markiewicz,
Martyna Zając, Amelia Miałszygrosz, Alicja
Anioł, Jagoda Babiarz i Zuzanna Gawryliszyn
zajęły na tych zawodach trzecią lokatę.

SZLIFOWALI ZNAJOMOŚĆ
JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Piątek, 28 lutego nie był zwykłym dniem dla
klasy 8a w Szkole Podstawowej w Witoszowie
Dolnym. Zamiast typowych lekcji języka angiel-
skiego wynikających z planu zajęć uczniowie,
podzieleni na dwie grupy, dostali podwójną da-
wkę języka zaserwowaną przez native speakera.
John Mork pochodzący z Kanady to nauczyciel
zaproszony do klasy przez wychowawczynię
klasy Dorotę Nowakowską.

Na początku zajęć John dał uczniom szansę
zadania mu nurtujących ich pytań na temat jego
życia w Polsce, a także doświadczeń z mieszka-
nia w Kanadzie. Przez 90 minut nauczyciel an-
gażował uczniów pracujących w parach i druży-
nach w różnorodne zadania wymagające aktyw-
nego posługiwania się językiem mówionym.
Czas minął zadziwiająco szybko - mówi Dorota
Nowakowska.

John Mork uczy angielskiego w Polsce od
2010 roku, prowadząc własną działalność pod
nazwą Native Speaker Wrocław. Niewielu ucz-
niów z klasy 8a miało dotąd okazję porozmawiać
po angielsku z osobą posługującą się nim jako
językiem macierzystym. Celem zajęć było zatem
stworzenie uczniom takiej sposobności, a także
ćwiczenie umiejętności komunikacji w języku
obcym i podniesienie motywacji do nauki języka
angielskiego jako narzędzia umożliwiającego
poznawanie ludzi z innych stron świata. Dodat-
kowo urozmaicono proces nauczania w roku po-
święconym w dużej mierze powtórkom egzami-
nacyjnym.

EKOTARGOWISKO WRACA 
21 MARCA 

PO ZIMOWEJ PRZERWIE 
21 marca, po zimowej przerwie swoją

działalność wznawia EKO TARGOWISKO w
Pszenie. Serdecznie zapraszamy na wiosenne
zakupy, w pierszy dzień wiosny.

W KLUBIE ABC SENIORA 
CHCĄ BYĆ ŚWIADOMYMI

E-UŻYTKOWNIKAMI 
Od lipca 2019 r. seniorzy z Klubu ABC Se-

niora w Bystrzycy Dolnej uczestniczą w licznych
zajęciach edukacyjnych, kulinarnych i rekreacyj-
nych, a także aqua aerobiku na basenie w Wito-
szowie Dolnym. Mają mnóstwo pomysłów aby
bez względu na porę roku, aktywnie spędzać
swój wolny czas na emeryturze. Są otwarci na
nowe rozwiązania, czego dowodem jest ich
aktywność na profilu społecznościowym Face-
book. Jednak nie zamierzają na tym poprzestać.
Wręcz przeciwnie. Poprzez uczestnictwo w bez-
płatnym projekcie "Świadomy e-użytkownik"
chcą zdobyć wiedzę i doświadczenie jak bezpie-
cznie i świadomie wykorzystywać internet i me-
dia elektroniczne do poprawy jakości swojego
życia.

Aby się zgłosić się do projektu, nie trzeba
mieć wysokich umiejętności w zakresie obsługi
komputera i smartfonu, jednak trzeba mieć przy-
najmniej podstawową wiedzę na ten temat.

Jak zapewniała pani Anita Odachowska z
Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego,
podczas bezpłatnych szkoleń pojawią się m .in.
fachowe porady jak za pośrednictwem interne-
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tu dokonać rejestracji do lekarza, sprawdzić
swoje wizyty, zrealizować e-receptę, złożyć
zeznanie PIT, bezpiecznie prowadzić konto
bankowe, czy załatwić sprawy urzędowe. Pra-
wie wszyscy z obecnych na sali seniorów po-
stanowili wziąć udział w proponowanych im
zajęciach.

Korzystanie z e-usług powoli staje się naszą
codziennością. E-recepty, internetowe konto pa-
cjenta to jedne z wielu dziedzin naszego życia,
które wymagają od nas umiejętności korzystania
z internetu, czy profilu zaufanego. Udział w ta-
kich szkoleniach to doskonały pomysł. Spowo-
duje, że będziemy dużo swobodniejsi w porusza-
niu się w "e-przestrzeni", w świecie takich urzą-
dzeń jak komputer, tablet czy smartfon - podkre-
ślali uczestnicy seminarium z Klubu ABC Senio-
ra w Bystrzycy Dolnej .

Więcej informacji o projekcie można znaleźć
na https://www.euzytkownik.sirr.pl/

KOLEJNE ŚRODKI NA
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE 

120 tys. zł. zostanie przeznaczonych w tym
roku na dofinansowanie kolejnych przydomo-
wych oczyszczalni, lub  szczelnych zbiorników
bezodpływowych. Tylko w ubiegłym roku udzie-
lono 10 dotacji, a od początku trwania Programu
łącznie na ten cel wydano 3,1 mln. zł. W ramach
tej kwoty zostało wybudowanych 267 oczysz-
czalni w 11 sołectwach.

Gmina Świdnica wywiązując się z zadań
własnych, do których należy m.in. kanalizowa-
nie, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunal-
nych, przyjmuje od kilku lat uchwałę w sprawie
szczegółowych warunków udzielania dotacji ce-
lowej na dofinansowanie uporządkowania go-
spodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków lub
szczelnych zbiorników bezodpływowych na
ścieki bytowo-gospodarcze. Stwarza tym samym
mieszkańcom gminy Świdnica dogodne warunki
budowy indywidualnych przydomowych oczy-
szczalni ścieków. Docelowo takie działanie przy-
czyniają się do szybszego uporządkowania go-
spodarki ściekowej - podkreśla wójt Teresa Ma-
zurek.

Decyzją Rady Gminy Świdnica w tegorocz-
nym budżecie gminy zostały zabezpieczone
środki w wysokości 120 tys. zł. W tym roku o
dotację celową na budowę przydomowych oczy-
szczalni ścieków będą mogli ubiegać się miesz-
kańcy z Krzczonowa, Niegoszowa, Miłochowa,
Gogołowa, Makowic, Jagodnika, Wieruszowa i
Pogorzały.

Podjęta podczas XXI sesji Rady Gminy
Świdnica uchwała w sprawie szczegółowych
warunków udzielania dotacji celowej w 2020
roku na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników
bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze
w celu uporządkowania gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie Gminy Świdnica będzie mogła
wejść w życie dopiero po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewó-
dztwa Dolnośląskiego.

O planowanym terminie naboru wniosków
będziemy informować na bieżąco.
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w ucho popowymi melodiami. Czerpanie
inspiracji z różnych nurtów tworzy z po-
wstałych dzieł ciekawą mieszankę. Dlatego
oprócz ścisłego założenia wykonywania
muzyki pop-funk, zespół otarł się też o tra-
dycyjny rock oraz fusion-jazz. Skład: Mag-
dalena Mazurkiewicz (wokal), Patryk Doro-
bek (gitara), Bartosz Bednarz (gitara baso-
wa), Mateusz Koliński (perkusja).
ILUMINATOR
Jeszcze rok temu pisaliśmy, że wśród zespo-
łów rockowych i metalowych ta funkowa
brygada do prawdziwy rodzynek na świdnic-
kiej scenie. Teraz nie są już tak samotni i
wystąpią w towarzystwie zbliżonych styli-
stycznie zespołów (chociaż sami zapowia-
dają zmiany w repertuarze) Skład: Daniel
Jarząbek (bas), Mateusz Dudzic (wokal),
Adrian Jarząbek (perkusja), Łukasz Drożdż
(gitara).
DSW
Trzy wspaniałe, młode kobiety o różnych
charakterach na co dzień mieszkające w róż-
nych miejscowościach, zajmujące się różny-
mi profesjami jednak dzielące wspólną pasję
- muzykę. Z powodzeniem występowały w
licznych konkursach i festiwalach, na któ-
rych niejednokrotnie zauważano i docenia-
no kunszt wokalny oraz wspaniałe współ-
brzmienia ich trzech barwnych, idealnie do-
branych i uzupełniających się głosów. Skład:

www.expressem.eu
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GMINNE ELIMINACJE KONKURSU
RECYTATORSKIEGO  PEGAZIK  

27 lutego w Szkole Podstawowej w Bystrzy-
cy Górnej odbyły się gminne eliminacje Konkur-
su Recytatorskiego "Pegazik". Uczestnicy wy-
stępowali w dwóch kategoriach: młodsi (klasy
IV - VI szkół podstawowych) oraz starsi (ucznio-
wie kl. VII - VIII).

Po wysłuchaniu wszystkich recytacji komi-
sja konkursowa (p. Krystyna Stanikowska, p.
Teresa Wagilewicz i p. Teresa Kmera) postano-
wiła:

w kategorii młodsi:
Nagroda i awans do etapu powiatowego:
Antonina Jagiełło (SP w Bystrzycy Górnej)
Klaudia Kutyba (SP w Lutomi Dolnej)
Martyna Mazur (SP w Mokrzeszowie)
Wyróżnienia:
Kalina Nowakowska (SP w Witoszowie Do-
lnym)
Wiktoria Przerwa (SP w Pszennie)

Bartosz Rychel (SP w Grodziszczu)
Borys Szopa (SP w Bystrzycy Górnej)
Emilia Waligóra (SP w Grodziszczu)
Adela Zaręba (SP w Witoszowie Dolnym)
W kategorii starsi:
Nagroda i awans do etapu powiatowego:
Kacper Oko (SP w Mokrzeszowie)
Joanna Plewińska (SP w Witoszowie Do-
lnym)
Milena Wolak (SP w Pszennie)
Wyróżnienia:
Zuzanna Lebioda (SP w w Witoszowie Do-
lnym)
Karolina Ochocka (SP w Bystrzycy Górnej)
Julia Waligóra (SP w Grodziszczu)
Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali nagrody

książkowe ufundowane przez Urząd Gminy w
Świdnicy.

MASZ POMYSŁ NA CIASTKO 
Z RODOWODEM, ZGŁOŚ SIĘ

DO SOŁECTWA OPOCZKA 
Wypiekasz najlepsze ciasteczka na świecie?

Pochwal się nimi ! Weź udział w konkursie "Cia-
stko z rodowodem" i wygraj sprzęt gospodarstwa
domowego. Głównym celem konkursu jest kul-
tywowanie i upowszechnianie tradycji naszego
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Iwona Kuśnierz (wokal), Katarzyna Baka-
larczyk, Aneta Leńska (wokal).

GALA WIEDEŃSKA [koncert SCENY
KAMIENICA]
15 marca 2020 godz.18:00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Bilety: 75 zł

Podczas galowego wieczoru, zabrzmią naj-
większe przeboje króla walca - Johanna
Straussa, a także innych kompozytorów
związanych z muzycznym Wiedniem. Nie
zabraknie także popisowych arii z najsłyn-
niejszych operetek "Zemsta nietoperza",
"Baron cygański", "Wesoła Wdówka", "Noc
w Wenecji". Publiczność usłyszy m.in.:
Walc "Nad Pięknym Modrym Dunajem",
Arię Barinkaya "Wielka sława to żart", prze-
bojowe "Brunetki, blondynki", czy arie i
kuplety kapryśnej Adeli, Duet wszech cza-
sów "Usta milczą dusza śpiewa" czy polki
"Grzmoty i błyskawice" i "Tritsch- Tratsch"
w zabawnej choreografii baletu.
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.
Występują:
Liza Wesołowska - sopran
Tomasz Maleszewski - tenor
Balet Sceny Kamienica
Kameraliści Straussowscy
Czas trwania koncertu: 110 minut (w tym
jedna przerwa 15-minutowa)

CUDOWNA TERAPIA [komedia terapeu-
tyczna]
20 marca 2020, godz.18:00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Bilety: 70 zł - 80 zł

"Komedia małżeńska, którą powinni zoba-
czyć wszyscy, który są, byli lub planują być
w związku"
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.
Państwo Dorek są doświadczonym małżeń-
stwem, które - jak to w życiu - ma za sobą
dobre i złe chwile. Spotykamy ich, kiedy są
wypaleni i znudzeni, a zarazem groteskowi
w swoich małżeńskich kłótniach o drobiaz-
gi. Doszli do wniosku, że nie pozostaje im
nic innego, jak się rozstać. Przed ostateczną
decyzją wybrali się jednak do wybitnego
psychoterapeuty, by dać sobie ostatnią szan-
sę na uratowanie małżeństwa. Czy za pomo-
cą różnych ćwiczeń terapeutycznych uda się
pojednać parę, która potrafi urządzać sobie
niezłe piekło?
Czy specjalista znajdzie sposób, by małżon-
kowie zrozumieli, jak wiele ich łączy, by
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regionu, promowanie rodzinnego spędzania cza-
su oraz popularyzowanie tradycji domowych
wypieków.

W konkursie może wziąć udział każdy: ro-
dzina, koło gospodyń, stowarzyszenie, sołectwo,
czy osoba fizyczna. Wystarczy zgłosić swój
udział, a następnie przyjechać ze swoimi ciaste-
czkami dnia 15 marca br. do Świetlicy Wiejskiej
w Opoczce.

Wszystkie szczegóły, łącznie z regulaminem
oraz kartą zgłoszenia można znaleźć na stronie
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Świdnicy.

Rada Sołecka Opoczki zaprasza wszystkich
do udziału w konkursie.

GMINA DOFINANSUJE WYMIANĘ
"KOPCIUCHÓW" 

Podczas XXI sesji Rady Gminy Świdnica
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie
Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środ-
ków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowa-
nie wymiany systemów ogrzewania starego typu
wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne
źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze
mieszkalnym położonych na terenie Gminy
Świdnica. Planujemy, że nabór pierwszych wnio-
sków w gminnym programie dofinansowującym
wymianę "kopciuchów" będzie możliwy 23 mar-
ca 2020 r.

Dotacja będzie udzielona w wysokości 70%
poniesionych kosztów kwalifikowanych na za-
danie, jednak nie większej niż 7 000 zł.

Dofinansowaniu podlegają ekologiczne
źródła ciepła tj.:
◆ kotły gazowe,
◆ piece zasilane prądem elektrycznym,
◆ kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg

PN-EN 303-5:2012),
◆ kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg

PN-EN 303-5:2012) ,
◆ pompy ciepła.

W tegorocznym budżecie gminy Świdnica
na ten cel zostały zabezpieczone środki w wyso-
kości 307 500 zł. W ubiegłym roku z tej formy
wsparcia skorzystało 40 osób. Podjęta w dniu
dzisiejszym uchwała będzie mogła wejść w życie
dopiero po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.

Informujemy, że wnioski obowiązują tylko
w roku kalendarzowym w którym zostały złożo-
ne. Oznacza to, że osoby które składały wyma-
gane dokumenty w ubiegłorocznym naborze, w
przypadku ubiegania się o dofinansowanie w
roku bieżącym będą musiały ponownie złożyć
wniosek. O szczegółach będziemy  informować
na bieżąco.

REGION
TERAZ W TROSCE O SENIORÓW!

Rusza 15. edycja kampanii społecznej i kon-
kursu "TOYOTA Bezpieczny Kierowca 2020".
W tym roku bezpłatne szkolenia z doskonalenia
jazdy realizowane będą nie tylko w Wałbrzychu,
ale również w Jelczu-Laskowicach.

- Pod hasłem "CHCEMY JEŹDZIĆ, CHCE-
MY WRACAĆ" zamierzamy zwrócić uwagę
uczestnikom ruchu drogowego, że wielu z nich
to osoby starsze lub osoby z niepełnospraw-
nościami ruchowymi, które mogą wykazywać się
mniejszą sprawnością za kierownicą lub podczas

wszelkiej aktywności na drodze - mówi Piotr
Starczukowski, inicjator akcji i twórca Akademii
Bezpiecznej Jazdy. - Przybliżymy problemy i
sytuacje, które mogą powodować trudne sytuacje
na drodze podczas konfrontacji obu grup kierow-
ców, zwracamy uwagę na narastającą brawurę,
agresję i nieodpowiedzialność kierujących - do-
daje.

Podkreśla też, że sprawniejsi za kierownicą
powinni być pomocni i wykazywać się szczegól-
ną kulturą i wrażliwością w stosunku do innych
uczestników. Nie chodzi tu tylko o pomoc np.
przy wymianie koła czy wyjeździe z zaspy ale
nie wywieranie presji i tolerancję względem po-
ruszających się ulicach, bo nie zawsze powinni-
śmy oczekiwać od innych takich umiejętności i
sprawności jakimi sami się wykazujemy. Droga
jest dla wszystkich i ma służyć bezpiecznemu
przemieszczaniu.

W nietypowej wiosenno- zimowe aurze,
trudnej, podstępnej i niebezpiecznej dla kierow-
ców, rozpoczynają się szkolenia w ramach akcji
"TOYOTA Bezpieczny Kierowca 2020".

W pierwszym styczniowym etapie na kurs
trafili pracownicy fabryki Toyota Motor Motor
Manufacturing Poland, a wśród nich 12 gości z
Japonii. Drugą fazę rozpocznie szkolenie dla 40
pań w ramach Dnia Kobiet, zaplanowane w
dniach 8-9 marca 2020r. Następnie w dniach
28-28 marca 2020 r. odbędą się treningi dla 40
osobowej grupy mężczyzn oraz osób starszych i
z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Udział w akcji "TOYOTA Bezpieczny Kie-
rowca"może wziąć każda osoba posiadająca pra-
wo jazdy kategorii B po wypełnieniu formula-
rza zgłoszeniowego na stronie internetowej
konkursu (www.bezpieczny-kierowca.pl). Li-
czba miejsc ograniczona a lista uczestników
zakwalifikowanych do udziału pojawia się na
tydzień przed szkoleniem. Inną możliwością jest
nabór prowadzony przez medialnych patronów
akcji.

Każde ze szkoleń składa się z części teore-
tycznej i praktycznej oraz eliminacji do kon-
kursu. Pierwsza obejmuje cykl wykładów z
zakresu teorii bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym. Ćwiczenia praktyczne skupiają się na
eliminowaniu złych nawyków w kierowaniu
samochodem oraz na podnoszeniu umiejętno-
ści  panowania nad pojazdem. Ta część szko-
lenia prowadzona jest na specjalnie przygoto-
wanym placu manewrowym. Część konkurso-
wa to wykonywanie punktowanych zadań pra-
ktycznych.

Etap końcowy konkursu "TOYOTA Bezpie-
czny Kierowca"  to półfinał w dniu 01 maja 2020
w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Ostateczna wal-
ka o tytuł zaplanowana jest na 27-28 czerwca
2020, podczas Dolnośląskiego Rajdu o Kropel-
ce.

Każdego roku w szkoleniach "TOYOTA
Bezpieczny Kierowca" bezpłatnie udział bierze
ponad 200 osób. Sponsorem tytularnym akcji od
samego początku, czyli od 2006 roku jest Toyota
Motor Manufacturing Poland Wałbrzych.

i

zaczęli ze sobą współpracować i słyszeć się
wzajemnie? I czy przypadkiem terapeuta
po spotkaniu z taką parą sam nie będzie
potrzebował pomocy? Odpowiedzi znajdą
Państwo w najnowszej inscenizacji kome-
dii austriackiego dramatopisarza Daniela
Glattauera "Cudowna terapia". Czekają
Was błyskotliwe dialogi, zabawne życio-
we sytuacje i trzy wspaniałe kreacje aktor-
skie.
Obsada (wymiennie *):
W roli Joanny Dorek: Dominika Ostało-
wska/ Edyta Jungowska*/ Olga Bończyk *
W roli Walentego Dorka : Dariusz Kordek/
Marcin Kwaśny*
W roli Terapeuty: Andrzej Młynarczyk/ Ar-
tur Pontek*/ Dariusz Taraszkiewicz*
Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz
Scenografia i kostiumy: Dorota Kalitowicz
Choreografia: Krzysztof Hulboj i Janja Le-
ser
Muzyka: Krzysztof Matysiak
ZAMIAST DO GABINETU ZAPRASZA-
MY DO TEATRU NA CUDOWNĄ TERA-
PIĘ!

BAJKOMAT (SPEKTAKL FAMILIJ-
NY)
22 marca 2020, godz.16:00 - 17:00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Bilety: 15 zł

Bajkomat to bardzo nietypowa maszyna,
która daje dzieciom bajki. Dzięki niej w
pewnym szarym i zwyczajnym miasteczku
wcale nie jest smutno. Ale niestety któregoś
dnia bajkomat się psuje Czy bohaterowie z
pomocą dzieci odnajdą sposób, aby go na-
prawić?
Na spektakl, pełen dowcipu, muzyki i
barw, składają się 2 historie: O niesfornym
Jaśku, który dostrzega piękno w deszczo-
wej pogodzie i o królestwie Bałaganu, w
którym zaczynają się kłopoty z powodu
zaginięcia małego pieska. Wykorzystane
tu zostały elementy teatru lalkowego, choć
nie są to typowe pacynki, kukiełki oraz gra
w żywym planie. Autorzy spektaklu pra-
gną zachęcić widzów, zarówno dużych jak
i małych do twórczej zabawy z bajką, tą
dobrze znaną z literatury, jak i tą wymy-
śloną w jednej chwili, zaklętą w zwykłych
przedmiotach.
Reżyseria: Ania Kandziora
Występują: Ania Kandziora/Alicja Szym-
kiewicz, Justyna Świętojańska, Szymon
Strużek
Realizacja światła i dźwięku: Beniamin Le-
diński

ŁATWO NIE BĘDZIE (WROCŁAWSKI
TEATR KOMEDIA)
27 marca 2020, godz.19:00 - 21:00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Bilety: 75 zł
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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 Zaczniesz odnosić sukcesy w pracy
zawodowej. Będziesz więc w centrum zain-
teresowania. Jednocześnie zakończysz jakiś
ważny etap w swoim życiu i poczujesz wielką
ulgę. Warto, abyś już teraz pomyślał, jak spę-
dzić wolny czas. Postaraj się już teraz coś
zaplanować. Unikniesz w ten sposób nerwo-
wej atmosfery w domu.
BYK Bądź ostrożny przy wydawaniu pie-
niędzy. To nie jest dobry tydzień na podej-
mowanie ryzyka w sprawach finansowych.
Nie przejmuj się nastrojami bliskiej osoby.
Wkrótce miną. Musisz przeczekać ten trud-
ny okres. Z każdym dniem będzie lepiej. Bar-

dzo dobrze zapowiada się nadchodzący we-
ekend.
BLIŹNIĘTA Świetnie ułożą się relacje z part-
nerem, więc będziesz bardzo szczęśliwy. W
pracy nie oglądaj się na innych, tylko działaj.
Masz naprawdę dobre pomysły i warto je wy-
korzystać. Ryzyko jest naprawdę niewielkie.
Dokładnie wszystko przemyśl. W weekend
szykuje się miła biesiada towarzyska.
RAK Tydzień średnio udany. Sukcesy będą się
przeplatały ze sprawami, na których załatwie-
nie trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie trać
głowy. Bywało gorzej. Postaraj się skoncen-
trować na rzeczach najważniejszych. Twoja
sytuacja finansowa zdecydowanie się popra-
wi. Bardzo Cię to ucieszy i doda energi na
nadchodzące dni.
LEW Trudne decyzje związane z finansami
powinieneś odwlec w czasie. Wszystko samo
się rozstrzygnie. Nic na siłę. Okoliczności bę-
dą Ci sprzyjały. Musisz tylko uzbroić się w
cierpliwość. Chwile spędzone z partnerem do-
starczą wielu niezapomnianych wrażeń.
Wszystko potoczy się jak w bajce. Miło się
zaskoczysz.
PANNA Dobra passa w interesach. Zarobisz
dużo, ale nie zapominaj o zobowiązaniach.
Ureguluj zaległe rachunki, trochę się tego na-
zbierało. Przeproś bliską osobę za swoje ostat-
nie zachowanie. Nie było to eleganckie. War-
to, aby wróciła dawna - miła i pełna życzliwo-
ści atmosfera.
WAGA Niespodziewanie pojawią się pewne
komplikacje w sprawach zawodowych. Bę-

dziesz musiał ostro skoncentrować się na pra-
cy, a przyjemności przełożyć na później. Do-
pisze Ci jednak świetny humor, bo poprawi się
Twoja sytuacja finansowa. Zaczniesz plano-
wać, na co wydasz dodatkowe pieniądze.
SKORPION Nadchodzą bardzo udane dni.
Będzie Ci dopisywał humor i dobre samopo-
czucie. W sobotę spodziewaj się miłej nie-
spodzianki przygotowanej przez kogoś, na
kim bardzo Ci zależy.  Oszczędnie gospoda-
ruj pieniędzmi, bo znikąd ich nie przybę-
dzie, a miesiąc jest długi. W pracy na razie bez
zmian.
STRZELEC Ktoś bardzo Cię zawiódł i zranił
Twoje uczucia. Zastanów się, czy ta osoba jest
warta takich emocji. Masz przecież wielu fan-
tastycznych przyjaciół, na których możesz po-
legać. Głowa do góry. Tym bardziej, że naj-
bliższe dni będą bardzo ciekawe w wydarze-
nia. Naprawdę będzie o czym rozmawiać.
KOZIOROŻEC Jeszcze raz dokładnie prze-
myśl ostatnio podjętą decyzję. Kieruj się zdro-
wym rozsądkiem a nie emocjami. Jeżeli się
wahasz, poproś o radę zaufanego przyjaciela.
Sprawy domowe ułożą się po Twojej myśli.
Będziesz się cieszył dobrym zdrowiem. W
pracy na razie bez zmian.
WODNIK Powinieneś odwiedzić swojego
przyjaciela. Bardzo teraz potrzebuje wsparcia.
Sprawy finansowe ułożą się tak, jak tego ocze-
kiwałeś. Dokładnie zaplanuj wydatki. Bardzo
dobre relacje z członkami rodziny. Nareszcie
nawiążecie nić porozumienia. Otrzymasz za-
mówioną wcześniej przesyłkę.
RYBY Będziesz miał więcej czasu dla siebie.
Zadbasz o swój wizerunek, odpoczniesz od
spraw, które bardzo Cię wypaliły. Ucieszy Cię
sposób w jaki ułożą się sprawy rodzinne. Do-
kładnie tak to sobie wymarzyłeś. Konflikty i
niepowodzenia w tym tygodniu ominą Twój
dom.

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 

◆ Dyplomowana masażystka z doświadcze-
niem zaprasza na masaż leczniczy, limfaty-
czny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenię najbardziej.
Wykonuję masaż bo wiem, że to naprawdę
pomaga innym". Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
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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