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W skrócie...

Podajemy informacje o nowych termi-
nach imprez:

12 III, XXV Dolnośląski Konkurs Recyta-
torski Pegazik - Eliminacje Powiatowe kat.
"starsi" - nowy termin ustalany

14 III, Alchemia teatralna: "Teatr Wy-
spiańskiego" lekcja prof. M. Kocura - nowy
termin 25 IV 2020, wstęp wolny

14 III, TRUSKAWKA #4: Iluminator +
Luna Park + DSW [pop/funk] - nowy ter-
min ustalany

15 III, Gala Wiedeńska [koncert Sceny Ka-
mienica] - nowy termin: 22 X 2020 (kupione
bilety zachowują ważność; jeśli nie mogą
Państwo skorzystać z nich w nowym termi-
nie, możliwe jest dokonanie zwrotu)

19 III, Fun with English [impreza edukacyj-
na] - nowy termin: 28 V 2020, zapisy zacho-
wują ważność

20 III, "Cudowna terapia" [komedia tera-
peutyczna] - nowy termin 23 V 2020 (kupio-
ne bilety zachowują ważność; jeśli nie mogą
Państwo skorzystać z nich w nowym termi-
nie, możliwe jest dokonanie zwrotu)

20-22 III, Warsztaty akwarelowe dla do-
rosłych 2. edycja - nowy termin 27-29 III
2020

22 III, "Bajkomat" [spektakl familijny] -
nowy termin: 26 IV 2020 (kupione bilety
zachowują ważność; jeśli nie mogą Państwo
skorzystać z nich w nowym terminie, możli-
we jest dokonanie zwrotu)

27 III, "Łatwo nie będzie" [Wrocławski
Teatr Komedia] - nowy termin ustalany 

3 IV, Turbo akustycznie - 40 -lecie zespołu
- nowy termin: 26 XI 2020 (kupione bilety
zachowują ważność; jeśli nie mogą Państwo
skorzystać z nich w nowym terminie, możli-
we jest dokonanie zwrotu)

5 IV, Giełda Staroci, Numizmatów i Osob-
liwości - odwołane 

***
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
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Na czwartek , 19 marca br. w powecie
świdnickim nie zarejestrowano przypadku
choroby wywołanej przez koronawirusa.

Natomiast 31 osób jest objętych kwaran-
tanną, 110 znajduje się pod nadzorem epide-
miologicznym, a 3 osoby są hospitalizowane z
podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

***
IMPREZY W ŚOK

Wszystkie wydarzenia zaplanowane w
Świdnickim Ośrodku Kultury w terminach 12-
25.03.2020 zostają odwołane lub przesunięte na
terminy późniejsze. Szczegółowe informacje bę-
dą na bieżąco aktualizowane. Nie odbywają się
żadne próby ani spotkania ruchu amatorskiego,
nieczynna jest również Galeria Fotografii.

Biura ŚOK działają od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00 - 16.00. Sprzedaż biletów wyłą-
cznie online: bilety.sok.com.pl, rezerwacja tele-
fonicznie 74 8515657.

Zwroty biletów: Bilety zachowują swoją
ważność w nowych terminach.  W przypadku
rezygnacji z udziału w imprezie w zmienionym
terminie bilety zakupione w kasie będzie można
zwrócić  po wznowieniu działalności ŚOK (księ-
gowość ŚOK, II piętro, Rynek 43, 7.30 - 15.30),
jeśli bilety zostały zakupione online prosimy o
przesłanie maila z rezygnacją  na adres

sok@sok.com.pl podając w treści nazwę impre-
zy, imię i nazwisko oraz numer transakcji (można
to również odpowiedź na maila, który otrzymali
Państwo wraz z biletami) 

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY
AUTOBUSÓW

W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą
z rozprzestrzeniania się koronowirusa i ogłoszo-
nym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
i ministrów podległych resortów o zamknięciu
szkół, placówek oświatowych oraz o zawiesze-
niu działalności instytucji kultury na okres 14
dni, informujemy, że od 16 do 25 marca zacznie
obowiązywać wakacyjny rozkład jazdy autobu-
sów komunikacji miejskiej.

W razie ewentualnych, kolejnych zarządzeń
okres obowiązywania rozkładu letniego może
zostać przedłużony.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarów-
no kierowców, jak i pasażerów apelujemy do
osób korzystających z transportu miejskiego, aby
nie nabywać biletów bezpośrednio u prowadzą-
cych pojazdy. 

- Prosimy, aby kupowali Państwo bilety w
punktach sprzedaży i automatach na przystan-
kach lub w autobusach przy użyciu bankowych

kart płatniczych. Wszystko po to, żeby ograni-
czyć maksymalnie kontakt z kierowcami - mówi
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Wszyscy kierowcy mają dostęp do środka
dezynfekcyjnego w atomizerze i korzystają z
niego zgodnie z potrzebą. Wnętrza autobusów są
także dezynfekowane specjalistycznymi środka-
mi. Przypominamy również, że dziewięć ostatnio

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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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.
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

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

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

www.expressem.eu

zakupionych Solarisów wyposażono w powłoki
antybakteryjne na poręczach i uchwytach.

***
Do środy, 25 marca zawieszona zostaje

sprzedaż biletów przez kierowców. Prosimy o
kupowanie biletów w autobusach przy użyciu
bankowych kart płatniczych,  w punktach sprze-
daży oraz biletomatach. 

Dodatkowo informuję, że do Wydziału
Transportu Urzędu Miejskiego na chwilę obecną
nie wpłynęły żadne wiadomości o zawieszeniu
kursów przez prywatnych przewoźników. Ich
połączenia międzymiastowe pozostają bez
zmian. 

Zawieszone konsultacje w sprawie zago-
spodarowania skweru Lecha Kaczyńskiego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy
zawieszone zostają do odwołania gminne kon-
sultacje społeczne dotyczące wyboru pomnika ,
jaki miałby być usytuowany na skwerze Lecha
Kaczyńskiego. 

Z uwagi na ryzyko zarażenia koronawirusem
zamknięto placówki, w których dostępne były
urny do składania formularzy ankiet, co spowo-
dowało ograniczony dostęp mieszkańców do
udziału w konsultacjach, zaszła więc koniecz-
ność ich zawieszenia.

O terminie ich wznowienia poinformujemy
świdniczan. 

***
W związku z wprowadzeniem stanu zagro-

żenia epidemiologicznego i zaobserwowanym
bardzo dużym obniżeniem liczby osób podróżu-
jących transportem publicznym od piątku, 20
marca br. do odwołania wprowadza się następu-
jące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej:

◆ linie miejskie kursują według obowiązują-
cego rozkładu jazdy dla dni powszednich,
sobót i niedziel w ograniczonym zakresie
godzin:
Przedział czasowy: 05:00 - 08:00 
Przedział czasowy: 12:00 - 15:30
Przedział czasowy: 20:00 - 23:00

◆ autobusy linii 50 i 52 jeździć będą dodatkowo
we wszystkie dni tygodnia w godzinach:
50 / 18:00 - 21:00
52 / 18:00 - 20:00

◆ linie zamiejskie kursują według obowiązują-
cego rozkładu jazdy dla dni powszednich i
sobót w ograniczonym zakresie godzin:
Przedział czasowy: 05:00 - 08:00 
Przedział czasowy: 12:00 - 15:30
Przedział czasowy: 20:00 - 23:00

◆ autobusy linii 30 wykonają dodatkowe kursy
w dni powszednie:
pl. św. Małgorzaty - Lubachów przez Modli-
szów / 18:21
Lubachów - pl. św. Małgorzaty / 19:05
Jednocześnie informujemy, że od 22 marca

niedzielne kursy linii zamiejskich zostają zawie-
szone do odwołania. 

Jeżeli powyższe kursy nie zabezpieczają
Państwu transportu do i z pracy, to prosimy o

ciąg dalszy na str. 4
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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

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

KANDYDAT [spektakl]
17 kwietnia 2020 godz.18:00 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 60 zł- 65 zł

"Kandydat" to błyskotliwy komediodramat,
który porusza bardzo aktualne zagadnienia.
Opowiada historię kandydata na urząd pre-
zydenta (Piotr Cyrwus) oraz jego trenerki
(Grażyna Wolszczak).
Od samego początku kandydata na prezy-
denta poznajemy jako niekompetentnego i
mało inteligentnego człowieka, który podle-

kontakt z Wydziałem Transportu Urzędu Miej-
skiego, pod nr tel. 74 856 29 56, 74 856 28 55.  

INFORMACJA TURYSTYCZNA
ZAMKNIĘTA

Z uwagi na ryzyko zarażenia koronawiru-
sem, od czwartku, 19 marca br. do odwołania,
Informacja Turystyczna w Świdnicy zostanie za-
mknięta.  

Informacje dla osób zainteresowanych będą
udzielane przez pracowników telefonicznie, pod
numerem 790 338 855, w godzinach od 10.00 do
18.00.

REMONT BASENU LETNIEGO
PRZEŁOŻONY

Prezes Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji, Jacek Sochacki podjął
decyzję o unieważnieniu przetargu dotyczącego
modernizacji basenu letniego w Świdnicy. W
uzasadnieniu do decyzji czytamy: W trakcie
trwania procedury przetargowej Zamawiający
oraz Gmina Miasto Świdnica będąca 100%
udziałowcem spółki, zostali poinformowani o
odmowie ze strony banku finansowania przed-
miotowej inwestycji na pierwotnie ustalonych
warunkach. Niezbędne wydłużenie harmonogra-
mu wypłat kolejnych transz obligacji zostało ob-
warowane przez bank koniecznością wprowa-
dzenia dodatkowych zabezpieczeń, których treść
pozostaje w sprzeczności z przyjętym modelem
finansowania inwestycji. Zaproponowane przez
bank zmiany są na tyle istotne, a zarazem nieko-
rzystne z punktu widzenia sytuacji finansowej
miasta, że dalsze prowadzenie postępowania nie
leży w interesie publicznym. Mając powyższe na
względzie uznać należy, iż zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania na ww. podstawach
prawnych (art. 93 ust. 1 pkt. 6, w związku z art.
93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 t. j.).

Nie oznacza to jednak wycofania się przez
miasto z realizacji tego zadania. Jednak w tej chwili,
na zaproponowanych przez bank warunkach, nie
jest to możliwe. Zmiana powodowałaby faktyczne
udzielenie poręczenia spłaty zaciągniętych przez
spółkę zobowiązań. Oznaczałoby to z kolei obcią-
żenie wskaźników zadłużenia miasta Świdnicy, co
nie jest do zaakceptowania. Kondycja finansowa
samorządów, w tym także Świdnicy, jest w tym
roku bardzo niepewna. Budżet miasta w 2020 roku
jest budżetem oszczędności - redukcji zadań inwes-
tycyjnych oraz konieczności bardzo drastycznych
cięć we wszystkich sferach życia publicznego. Per-
spektywa na kolejne lata jest wysoce niepewna, co
wynika ze zmian wprowadzonych przez rząd w
sferze finansów samorządowych. Nikt też dziś nie
wie, jakie długofalowe skutki finansowe i gospo-
darcze pociągnie za sobą obecna sytuacja na świe-
cie. 

Po modernizacji lodowiska i stadionu remont
basenu jest kolejną ważną inwestycją dotyczącą

unowocześnienia obiektów sportowych, którą
miasto chce zrealizować. Przypomnijmy, że w
drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego wygrał
właśnie wniosek dotyczący przygotowania pro-
jektu budowlanego przebudowy basenu. Głoso-
wało wtedy na niego 1561 świdniczan. Co roku
kąpielisko odwiedza wiele osób - w sezonie ilość
wejść waha się w zależności od pogody od 30 do
40 tysięcy. Kompleks basenów to prawie stuletni
obiekt, który wymaga przebudowy, aby dostoso-
wać go do obecnie panujących standardów, dla-
tego miasto nie chce rezygnować z realizacji tej
inwestycji, lecz zmuszone jest odłożyć ją w cza-
sie.   

OGRANICZENIA W UM
W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo

mieszkańców miasta Świdnicy, w związku z dy-
namicznie rozwijającą się sytuacją związaną z
koronawirusem od 16 marca 2020 r. do odwoła-
nia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy zostają
wprowadzone ograniczenia w obsłudze klien-
tów:

W urzędzie wprowadza się reglamentację ilo-
ści wejść.

Wszystkie komórki organizacyjne urzędu
będą pracowały od poniedziałku do piątku, od
godz. 7:30 do 15:30

Obsługiwane będą jedynie sprawy pilne. W
przypadku konieczności wizyty w urzędzie  na-
leży wcześniej kontaktować się telefonicznie z
poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w
celu umówienia się.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu
Miejskiego w Świdnicy można złożyć elektroni-
cznie. Korespondencja odbierana będzie również
przy drzwiach wejściowych do budynku.   

Wyjątkiem od powyższych uregulowań jest
rejestracja bieżąca zgonów i urodzeń. W tych
sprawach pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego
przyjmują osobiście.

Z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy proszę kontaktować się:

- telefonicznie - centrala urzędu 48 74 856 28
00 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydzia-
łami 

- e-mail - um@um.swidnica.pl
- poprzez platformę https://eurzad.um.swid-

nica.pl/
Zachęcam do skorzystania z proponowanych

rozwiązań. Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba
przyjścia do Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez
osób towarzyszących, z zachowaniem podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecz-
nej odległości co najmniej jednego metra pomię-
dzy pracownikiem a klientem.

Kasa Urzędu Miejskiego w Świdnicy będzie
nieczynna - płatności można dokonywać za po-
średnictwem bankowości elektronicznej.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ DOTYCZĄCĄ
ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI

Miasto przystąpiło do przygotowania "Stra-
tegii rozwoju elektromobilności do 2035 roku".
Pierwszym etapem prac jest badanie ankietowe
mieszkańców, które pomoże w opracowaniu do-
kumentu oraz pozwoli poznać preferencje komu-
nikacyjne świdniczan. 

Strategia określi kierunki podejmowanych
działań dotyczących wdrożenia elektromobilno-
ści z zamiarem rozwiązania zidentyfikowanych

www.expressem.eu www.expressem.eu
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ga wielkiej manipulacji oraz presji ze strony
swojej partii. Jednak rozwój sytuacji powoli
zmienia tę ocenę. Zaczynają wypływać no-
we, tajemnicze fakty z jego życia, które do-
prowadzą do Czy wszystko jest takie jak się
nam wydaje na pierwszy rzut oka? Czy w
polityce nie liczy się ani dobro, ani zło tylko
skuteczność?
Znakomita para aktorska i zręcznie popro-
wadzona akcja spektaklu, odpowie na te py-
tania a także dostarczy Państwu niezapo-
mnianych wrażeń oraz tematów do przemy-
śleń.

PIOTR BAŁTROCZYK - Starość nie jest
dla mięczaków
25 kwietnia 2020 godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 65 zł

Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny,
być może nawet ważniejszy od końca. Choć
dobrze, gdy koniec jest równie miły jak po-
czątek. Zatem ważne, by dobrze zacząć. Bał-
troczyk zaczyna niebanalnie od: "Dobry
wieczór Państwu, nazywam się Piotr Bałtro-
czyk i jestem atrakcją, a Wy jesteście dla
mnie atrakcją, bez Was czułbym się jak w
domu, samotny i niepotrzebny".
To właściwie jedyny powtarzalny fragment
wieczoru, w którym macie szansę uczestni-
czyć. Co nastąpi po: "Dobry wieczór Pań-
stwu" , jest również zagadką dla Bałtroczy-
ka.
Inwigilowany przez nadobną dziennikarkę
(a jest na nadobność wrażliwy) przyznał kie-
dyś,
że ma głowie jakieś 7 godzin monologu i
nieustanną zagadką jest dla niego, co wybie-
rze z tajemnych szufladek umysłu Bałtro-
czyk Estradowy.
Są wciąż dla siebie zagadką, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz większym przekona-
niem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mięczaków.
Z BE - jak uprzejmy był się wyrazić Janusz
Grzywacz - "słowa sypią się jak gówno z
barana".
BZ zazwyczaj milcząc okupuje przytulny
kącik w rogu, oddając się lekturze bądź na-
łogom, lub usiłując bezskutecznie oddać się
nadobnej dziennikarce, by w końcu jednak
wybrać nałóg, lekturę, czy gitarę.
Rządy zmieniają się, rozpada się Unia, a na
tym tle Bałtroczyk jawi się jak oaza stabil-
ności.
Nie zmienia się od lat jego negatywny stosu-
nek do garniturów, które traktuje jak zawo-
dowe zło konieczne. Stały jest też bałwo-
chwalczy stosunek do ciężkich motocykli,
które ujeżdża w długich trasach. Wielbi ob-

problemów i zaspokojenia potrzeb w zakresie
polityki transportowej, w oparciu o analizę obe-
cnych i przewidywanych uwarunkowań organi-
zacyjnych, technicznych i prawnych. Wdrożenie
strategii przyczyni się m.in. do zmniejszenia emi-
sji szkodliwych substancji przez pojazdy poru-
szające się po naszym mieście.

Kluczowe z punktu widzenia przygotowania
optymalnych rozwiązań jest poznanie Państwa
preferencji związanych z mobilnością miejską.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą
o wypełnienie ankiety elektronicznej. Dostępna
jest ona na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go www.um.swidnica.pl w zakładce "poleca-
my". 

Ankieta jest anonimowa. Na Państwa opinie
czekamy przez okres 3 tygodni.

E-USŁUGA ZAMIAST WIZYTY 
W URZĘDZIE SKARBOWYM

Zdecydowaliśmy się na czasowe ogranicze-
nie dostępu do urzędu skarbowego w Świdnicy
ze względu na rozprzestrzenianie się koronawi-
rusa do 27 marca 2020 r.

PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLI-
CZYĆ NA 2 SPOSOBY
◆ On-linepoprzez Twój e-PIT, 
◆ e-Deklaracje, e-PUAP

W urzędzie - poprzez wrzucenie deklaracji,
pism, innych dokumentów do wystawionych
urn. W tym przypadkubez potwierdzenia wpły-
wu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
◆ PIT - nr telefonu 74 856 14 61, 74 856 14 69,

74 856 14 39, 74 856 14 38, 74 856 14 73, 74
856 14 74, 74 856 14 34,

◆ Dochody z zagranicy - nr telefonu 74 856 14
35

◆ VAT - nr telefonu 74 856 14 36, 74 856 14 31,
74 856 14 41, 74 856 14 42,

◆ Kasy fiskalne - nr telefonu 74 856 14 49
◆ CIT - nr telefonu 74 8561465,74 85 614 73
◆ spadki/darowizny - nr telefonu 74 856 14 56
◆ rejestracja podatników - nr telefonu  7485

614 12, 74 857 14 14, 74 856 14 63

◆ egzekucja administracyjna - nr telefonu 74
856 14 01, 74 856 14 04, 74 856 14 06, 

◆ 74 8561413, 74 8561462, 74 8561460, 
◆ poborcy-  nr telefonu 74 8561408 
◆ rachunkowość podatkowa - nr telefonu 74

856 14 52, 74 856 14 68, 74 856 14 40, 74
856 14 67, 74 8561464

◆ komórka wierzycielska - nr telefonu 74 856
14 27, 74 856 14 55, 74 856 14 66,

◆ 748561471, 748561430.
◆ Adres e-mail urzędu skarbowego:  us.swidni-

ca@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługa Twój e-

PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl

ŻYCZYLI 200 LAT PANU JÓZEFOWI
Setne urodziny w czwartek, 12 marca świę-

tował świdniczanin Pan Józef Żywocki. Rodzina,
przyjaciele, przedstawiciele Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, a także prezydent miasta, Be-
ata Moskal-Słaniewska życzyli szacownemu ju-
bilatowi kolejnych stu lat w czasie uroczystości
urodzinowych.

Pan Józef urodził się 12 marca 1920 roku we
Francji, w rodzinie polsko-francuskiej. W 1937
roku wraz z rodzicami przyjechał do Polski i
zamieszkał w Zgierzu. Pracę zawodową rozpo-
czął w Łodzi w fabryce włókienniczej. W latach
1941 - 1944 działał w ruchu oporu. Na początku
1945 roku został wcielony do LWP. Po zakończe-
niu drugiej wojny światowej w stopniu poruczni-
ka pozostał w wojsku. W 1946 roku wraz z
rodziną przyjechał do Mieroszowa, gdzie 26
grudnia 1946 roku poślubił Krystynę Lech. W
1950 roku został aresztowany za przynależność
do AK. Po dwóch latach został warunkowo zwol-
niony, ale dopiero w 1963 roku wyrok został
zatarty. W 1959 roku zamieszkał z rodziną w

ciąg dalszy na str. 6
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razy Jana Stanisławskiego i akustyczne gita-
ry ze szlachetnego drewna, których twórcy
też byli Mistrzami. Wiele jest rzeczy, które
Bałtroczyka interesują . Od budownictwa
drewnianego na Warmii ukochanej, przez
nowe techniki szpachlowania, do przysta-
wek w Telecasterach.
Zobaczcie, co się przydarzyło Bałtroczyko-
wi, od czasu Waszego ostatniego z Nim spot-
kania. Wszystko jest inspiracją
Tak powstają wciąż nowe fragmenty naro-
dowej epopei 
Posłuchajcie proszę kolejnej wersji opowie-
ści Piotra Bałtroczyka  .

TRUSKAWKA #6: Take Blues + FanKlub
+ Browar Band
25 kwietnia 2020, godz.19:00 - 23:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica

FANKLUB
Gramy bo lubimy! Zespół Fanklub tworzy 5
ludzi których połączyła pasja do muzyki.
Twórczość zespołu to połączenie wrażliwo-
ści autorki kompozycji i tekstów a zarazem
wokalistki, z temperamentem muzycznym
reszty członków zespołu co daje sluchaczo-
wi rytmiczną i emocjonalną mieszankę po-
pu, funku i rasowego rocka. Skład: Małgo-
rzata Szabunia (wokal), Andrzej Trochimiak
(gitara), Maciej Janus (instrumenty klawi-
szowe), Tomasz Duć (bas).

TAKE BLUES
Zespół powstał w 2018 roku. W swoim re-
pertuarze posiada utwory wyłącznie blueso-
we takich wykonawców jak Robben Ford,
Willy Dixon, Big Mama. Zespół występuje
w składzie Agata Wojtasik (wokal), Marek
Olszycki (gitara), Artur Wojtusiak (harmo-
nijka), Roman Bednarz (gitara basowa), An-
drzej Walczak (perkusja).

BROWAR BAND
Zespół powstał kilka lat temu a głównym
kompozytorem zespołu jest Marek Olszy-
cki. W repertuarze mają też standardy blues
rock country. Zespół gra w składzie Julita
Głogowska (wokal), Marek Olszycki (gita-
ra), Jarosław Chojdycz (gitara basowa), Ale-
ksander Chojdycz (perkusja).

BAJKOMAT [spektakl familijny]
NOWY TERMIN
26 kwietnia 2020, godz.16:00 - 17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 15 zł

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na ko-
lejny familijny spektakl - "BAJKOMAT" w
wykonaniu Teatru Gry i Ludzie z Katowic
Bajkomat to bardzo nietypowa maszyna,
która daje dzieciom bajki. Dzięki niej w

Grzmiącej. W tej miejscowości był dyrektorem
Zakładów Artykułów Technicznych. W 1971 ro-
ku powrócił do Mieroszowa w związku z obję-
ciem stanowiska dyrektora w Zakładzie Stolarki
Budowlanej "STOLBUD". Z tego zakładu w
1979 roku przeszedł na rentę inwalidzką. W la-
tach 1980-2012 aktywnie działał w ZBOWiD, a
następnie w Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, gdzie pełnił funkcję
prezesa koła. W 1998 roku awansowany został
na stopień majora. 

Szanowny Jubilat od 6 lat jest mieszkańcem
Świdnicy. 26 grudnia 2016 roku obchodził 70
rocznicę ślubu. Żona zmarła w maju 2017 roku.

Jest ojcem dwójki dzieci: syna, który już nie żyje
i córki. Posiada czworo wnuków i pięcioro pra-
wnuków. Obecnie pozostaje pod troskliwą opie-
ką córki.   

ŚWIDNICA POMAGA SENIOROM
Seniorzy są w grupie największego ryzyka

zakażenia koronawirusem. Według zaleceń spe-
cjalistów powinny oni większość czasu spędzać
w domu. Jednak nie każdy ma rodzinę na którą
może liczyć w załatwieniu codziennych spraw
takich jak chociażby zakupy artykułów spożyw-
czych czy leków. Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Świdnicy uruchomił specjalny punkt
informacyjny, gdzie mogą zgłaszać się wolonta-
riusze chętni do pomocy osobom starszym, a
także seniorzy, którzy takiego wsparcia potrze-
bują.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej większą opieką obejmą seniorów. W
miarę możliwości monitorowani będą nie tylko
podopieczni MOPS, ale inne osoby, wskazane i

ciąg dalszy ze str. 5
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zgłoszone przez mieszkańców. Uruchomiono
specjalny punkt konsultacyjny, gdzie przyjmo-
wane są zgłoszenia od osób chętnych do pomocy
seniorom w zrobieniu zakupów czy innych co-
dziennych aktywnościach . 

- Zwracam się z apelem, by ci, którzy wes-
przeć chcą osoby starsze przede wszystkim po-
przez zrobienie bieżących zakupów, zgłaszały się
do MOPS jako wolontariusze. Zachęcam też do
takiej formy pomocy wobec sąsiadów czy znajo-
mych. Szczególnie zależy nam na pomocy oso-
bom samotnym. Ważne, by osoby najbardziej
narażone przez kilkanaście dni nie opuszczały
miejsca zamieszkania - mówi Beata Moskal-Sła-
niewska, prezydent Świdnicy.

Wolontariat na rzecz osób starszych  koordy-
nuje pracownik MOPS Agnieszka Gołacińska
pod numerem telefonu 728 415 298 lub e-mail:
a.golacinska@mops.swidnica.pl

KOMUNIKAT URZĘDU
MIEJSKIEGO W ŚWIDNICY:

Informujemy także, że od 12 do 25 marca
zawieszają działalność świdnickie miejskie pla-
cówki, czyli Muzeum Dawnego Kupiectwa,
Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publicz-
na, Młodzieżowy Dom Kultury, kluby seniora,
Centrum Organizacji Pozarządowych i Dzienny
Dom Senior-Wigor (posiłki dla podopiecznych
będą wydawane na wynos). Zamknięte zostaną
również baseny przy ul. Równej i ul. Marcinko-
wskiego oraz Wieża Ratuszowa.

PILNE!
W związku z pilnymi potrzebami dotyczący-

mi zwalczania chorób zakaźnych (koronawirus)

na terenie powiatu świdnickiego SPZOZ Powia-
towe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy szuka
dostawców na poniższy asortyment:

1. Indywidualne Zestawy Ochrony Biologi-
cznej (kombinezon, maski FFP3, gogle lub
okulary, rękawice nitrylowe, osłony na buty)
lub kombinezony ochronne typu Tyvek
2. Półmaski lub maski FFP3/FFP2
3. Gogle, przyłbice lub okulary ochronne
4. Maski włókninowe / chirurgiczne
5. Rękawice nitrylowe
6. Preparaty dezynfekcyjne do rąk i powierz-
chni
Osoba do kontaktu: Ewa Żyłka Pielęgniarka

Przełożona tel. 602-750-786.

STAROSTWO POWIATOWE
INFORMUJE

Jeśli nie musicie Państwo pilnie załatwić
spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Po-
wiatowego w Świdnicy, to prosimy o przełożenie
wizyty na późniejszy termin. Polecamy wszy-
stkim klientom Starostwa Powiatowego w Świd-
nicy, aby kontaktowali się z wydziałem telefoni-
cznie, mailowo, pocztą tradycyjną lub listem po-
leconym.

Przypominamy także o możliwości korzysta-
nia ze skrzynki podawczej urzędu E-URZĄD lub

www.expressem.eu www.expressem.eu

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 deszczowej pogo-
dzie i o królestwie Bałaganu, w którym za-
czynają się kłopoty z powodu zaginięcia ma-
łego pieska. Wykorzystane tu zostały ele-
menty teatru lalkowego, choć nie są to typo-
we pacynki, kukiełki oraz gra w żywym
planie. Autorzy spektaklu pragną zachęcić
widzów, zarówno dużych jak i małych do
twórczej zabawy z bajką, tą dobrze znaną z
literatury, jak i tą wymyśloną w jednej chwi-
li, zaklętą w zwykłych przedmiotach.
Reżyseria: Ania Kandziora
Występują: Ania Kandziora/Alicja Szym-
kiewicz, Justyna Świętojańska, Szymon
Strużek
Realizacja światła i dźwięku: Beniamin Le-
diński

XXIX FESTIWAL PIOSENKI PRZED-
SZKOLNEJ
27 kwietnia 2020 - 28 kwietnia 2020
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Wstęp wolny

I Organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
II Cele Festiwalu:
- prezentacja umiejętności i dorobku artysty-
cznego dziecięcych wykonawców ze świd-
nickich placówek
- umożliwienie twórczej konfrontacji
- wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy
z dziećmi oraz doskonała zabawa
III Uczestnicy:
Soliści i zespoły (do 2 osób) w wieku 3 - 6
lat
IV Termin Festiwalu:
27 i 28 kwietnia 2020 - przesłuchania kon-
kursowe - godz.10.00
7 maja 2020 - Finał - godz.10.00

ciąg dalszy na str. 8
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z platformy E-PUAP (warunkiem jest posiadanie
podpisu elektronicznego: certyfikowanego lub
profilu zaufanego, pz.gov.pl).

Profil zaufany można potwierdzić także
przez bankowość elektroniczną.

Zachęcamy także do zapoznania się z katalo-
giem spraw, które można załatwić drogą elektro-
niczną, szczegóły na: www.gov.pl 

Informacja pod numerami telefonów:
◆ 74 85 00 431 lub e:mail: kd@powiat.swidnica.pl
◆ 74 85 00 446
◆ 74 85 00 436
◆ 74 85 00 437

Bezpłatne Porady Prawne zawieszone do od-
wołania!

W związku z przeciwdziałaniem zagroże-
niom związanym z COVID-19, o których mowa
w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z
2020 r., poz. 374) oraz komunikatem Minister-
stwa Sprawiedliwości informujemy, że od dnia
13 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się
udzielanie porad prawnych osobiście.

Udzielanie porad
będzie odbywać się tele-
fonicznie, po wcześniej-
szym umówieniu się na
poradę pod numerem te-
lefonu: 74 850 04 60.

APTEKI
KOMUNIKAT
Starostwo Powiato-

we w Świdnicy informu-
je, że niżej wymienione
apteki w związku z bra-
kiem personelu i konie-
cznością przeprowadza-
nia codziennej dezynfe-
kcji izb ekspedycyjnych
w sytuacji zagrożenia
koronawirusem, podjęły
decyzję o skróceniu cza-
su pełnienia dyżuru noc-
nego od godziny 21.00 -
24.00 od dnia 18 marca
2020 r. do odwołania.
◆ Apteka "Dr Max" ul.

Kotlarska 24-28, 58-
100 Świdnica

◆ Apteka "Dr Max" ul.
Zamenhofa 47, 58-
100 Świdnica

◆ Apteka "Stylowa"
ul. Rynek 27, 58-
100 Świdnica

◆ Apteka "Świerko-
wa" ul. Głowackie-
go 28, 58-100 Świd-
nica

◆ Apteka "Medica" ul. Konopnickiej 4, 58-100
Świdnica

◆ Apteka "Św. Małgorzaty" Pl. Św. Małgorzaty
19-20, 58-100 Świdnica

◆ Apteka "Salus" ul. Kopernika 19E, 58-100
Świdnica

◆ Apteka "W Pafalu" ul. Gdyńska 25/1, 58-100
Świdnica

◆ Apteka "Słoneczna" ul. Kazimierza Wielkie-
go 1A, 58-100 Świdnica

◆ Apteka "Grunwaldzka" Pl. Grunwaldzki 11,
58-100 Świdnica

◆ Apteka "W Galerii" ul. Westerplatte 29, 58-
100 Świdnica

◆ Apteka "Victoria" ul. Ceglana 2, 58-100
Świdnica

◆ Apteka "Świdnicka" ul. Komunardów 4, 58-
100 Świdnica

◆ Apteka "Euro-Apteka" ul. Wróblewskiego
1A, 58-100 Świdnica

◆ Apteka "Euro-Apteka" ul. Strzegomska 2,
58-100 Świdnica

◆ Apteka "Prima" ul. Rolnicza 1, 58-100 Świdnica
◆ Apteka "Viscum" ul. Wałbrzyska 8, 58-100

Świdnica
◆ Apteka "Franciszkańska" ul. Rynek 1/1A,

58-100 Świdnica
◆ Apteka "Pod Koroną" ul. Westerplatte 19/2,

58-100 Świdnica
◆ Apteka "Staromiejska" ul. Długa 34, 58-100

Świdnica
◆ Apteka "Galen" ul. Marcinkowskiego 14, 58-

100 Świdnica
◆ Apteka "Medyk" ul. Gdyńska 21, 58-100

Świdnica

ciąg dalszy ze str. 7
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka, Kultury, Rynek 43
V Zasady Uczestnictwa:
1. Uczestników zgłaszać mogą przedszkola
, szkoły z miasta Świdnica( Każda z w/w
instytucji przygotowuje-max 3 piosenki.
Jedną piosenkę mogą śpiewać maksymalnie
2 osoby)
2. Uczestnicy mogą zgłaszać się również
indywidualnie.
3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę,
formą i treścią odpowiadające grupie wieko-
wej.
4. Zgłoszenie wykonawcy do udziału w Fe-
stiwalu następuje poprzez przyniesienie,
przesłanie
karty zgłoszenia do dnia - 20 kwietnia 2020
oraz zgody RODO r. na adres :
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58 -
100 Świdnica lub h.szymanska@sok.com.pl
5. Wykonawcy mogą wykonywać piosenki
z własnym akompaniamentem lub półplay-
backiem.
6. Kwalifikacji uczestników dokona Jury po
przesłuchaniach , które odbędą się 27 i 28
kwietnia w sali teatralnej SOK,
7. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu do Fi-
nału uczestnicy otrzymają telefonicznie.
Wszystkich informacji na temat Festiwalu
udziela: Halina Szymańska , tel.: 74 851 56
53, 0748521337, h.szymanska@sok.com.pl

KABARET SMILE - "TU I TERAZ"
7 maja 2020, godz.17:30 - 19:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 70 zł
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.
Nowe perypetie w domu Bożenki i Merli-
na, wpływ nowych technologii i mediów
społecznościowych na nasze życie, to tyl-
ko nieliczne tematy, które w zabawny spo-

http://www.bojero.com.pl


◆ Apteka "Pod Bykami" ul. Długa 45, 58-100
Świdnica.

W MDK...
PROPOZYCJE ZAJĘĆ PODCZAS

PANDEMII
Ze względu na sytuację w kraju związaną z

SARS-COV-2. Młodzieżowy Dom Kultury w
Świdnicy będzie zamknięty do 25 marca 2020 r.
Jednakże nie znaczy to, że nie prowadzimy zajęć
z naszymi uczestnikami zajęć stałych, tylko
zmieniamy jej formę. Prowadzimy zajęcia w for-
mie elektronicznej, kontaktujemy się  poprzez
podstronę danej pracowni oraz poprzez e-mail,
facebooka i inne platformy społecznościowe.
Dlatego zachęcamy naszych uczestników do sa-
modzielnej pracy w domu przy kontakcie z na-
uczycielem.  Zajęcia będą dokumentowane pod
linkiem www.mdk.swidnica.pl/zajecia.  Poniżej
przedstawieni są nasi nauczyciele z planami do
25 marca b.r.
p.Joanna Chojnowska - pracownia teatralna:
Grupa "Cedeen" :
◆ przypominanie i zachęcanie do przestrzega-

nia aktualnie obowiązujących przepisów i za-
sad  związanych z okresem kwarantanny (ko-
ronawirus)

◆ przeprowadzanie rozmów z uczestnikami na
powyższy temat

◆ zachęcenie uczestników do wzięcia udziału
w XVII Ogólnopolskim Zjeździe Szkół no-
szących imię Józefa Piłsudskiego i Szkół
identyfikujących się z Jego Ideą

◆ w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości 2018-2022 (20 maja 2020 r-
Dom im. Józefa Piłsudskiego-Oleandry)

◆ przesłanie i zapoznanie grupy z Regulami-
nem Konkursu wiedzy związanej z Osobą
Józefa Piłsudskiego

◆  przybliżenie tematu dla szkół ponadpodsta-
wowych: "Idea legionowa Józefa Piłsudskie-
go wczoraj i dziś", poprzez przesłanie przy-
kładowych linków.

◆  prowadzenie na bieżąco rozmów z grupą na
temat realizowanego scenariusza" Głodomo-
ry"

Grupa " Pauza"
◆ przypominanie i zachęcanie do przestrzega-

nia aktualnie obowiązujących przepisów i za-
sad  związanych z okresem kwarantanny (ko-
ronawirus)

◆ przeprowadzanie rozmów z uczestnikami na
powyższy temat

◆ zachęcanie uczestników do czytania książek,
i grania w gry towarzyskie z rodzinami

◆ przygotowanie przez uczestników utworów
poetyckich do Konkursu " Wierszykarnia"

◆ motywowanie do uczenia się na pamięć zada-
nych wcześniej wierszy

"Grupa ze spalonego teatru"
◆ uczestnicy otrzymali od nauczyciela teksty

wierszy na konkurs recytatorski " Wierszy-
karnia", "Zebra", " Zaraz", " Wodne pytania",
Żółw i Żuraw", " Zazdrosny Michałek", "
Jajko ", " Jak to dobrze być chłopakiem", "
Pokój strachów", " Kłopoty złotej rybki", "
Gniew Tomka"

◆ -nawiązanie kontaktu telefonicznego z rodzi-
cami i zachęcanie ich do pracy z dziećmi nad
interpretacją tekstów i nauką tekstów na pa-
mięć.

p. Wioletta Ziobrowska - pracownia teatralna
JESTEŚ W DOMU!
Ale możesz przygoto-
wać się do następują-
cych wydarzeń. Propo-
nuje zainteresować się
następującymi temata-
mi:
* Utrwaleniem otrzy-
manych na zajęciach te-
kstów poezji dziecięcej i
młodzieżowej,  jako
przygotowanie do Kon-
kursu Recytatorskiego
" W i e r s z y k a r n i a "
/wszyscy uczestnicy
otrzymali teksty od na-
uczyciela, które były
przećwiczone jeszcze
na zajęciach/
- nawiązanie kontaktu z
rodzicami /sms, tele-
fonicznego/, celem mo-
tywowania ich do pracy
z dziećmi-ćwiczenie
otrzymanych tekstów na
konkurs recytatorski
* Poszukiwaniem mate-
riałów historycznych-
dla uczniów zaintereso-
wanych  wzi ęciem
udziału w Ogólnopol-
skim Konkursie Wiedzy
związanej z Osobą Józe-
fa Piłsudskiego- Kra-
kow Oleandry

Kilka informacji o
konkursie:
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sób przedstawia w swoich skeczach Kabaret
Smile. Nie zabraknie również uwielbianych
przez widzów piosenek.
 #obserwujemywas nie kończy się tylko na
stworzeniu programu, ale jest częścią każde-
go występu, dlatego widz ma szansę stać się
"tu i teraz" bohaterem show, a nawet być
jego współtwórcą!
Sprawdź sam jak działa na Ciebie Kabaret
Smile - bądź "Tu i teraz"!

CUDOWNA TERAPIA
NOWY TERMIN
23 maja 2020 godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
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 mał-
żonkowie zrozumieli, jak wiele ich łączy,
by zaczęli ze sobą współpracować i sły-
szeć się wzajemnie? I czy przypadkiem
terapeuta po spotkaniu z taką parą sam nie
będzie potrzebował pomocy? Odpowiedzi
znajdą Państwo w najnowszej inscenizacji
komedii austriackiego dramatopisarza Da-
niela Glattauera "Cudowna terapia". Cze-
kają Was błyskotliwe dialogi, zabawne ży-
ciowe sytuacje i trzy wspaniałe kreacje
aktorskie.

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!

www.expressem.eu
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- uczestnicy przygotowują samodzielnie na-
stępujące tematy /pisemnie/"
◆ szkoła podstawowa:"Uzasadnij, dlaczego

lord Edgar d‘Abernon uznał Bitwę Warsza-
wską 1920r. za 18. decydującą bitwę w dzie-
jach świata?"

◆ szkoła ponadpostawowa: "Idea legionowa
Józefa Piłsudskiego wczoraj, dziś i jutro"
- termin nadsyłania prac do 15 kwietnia

2020r.
- wysyłanie e-mailem regulaminu oraz pro-

pozycji literatury do samodzielnego napisania
pracy

* Zachęcanie do poszukiwanie tekstów o
tematyce Jana Pawła II- udział w jubileuszowym
Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy jana
Pawła II "Arka". Konsultacja e-mailowa doty-
cząca wyboru tekstu

- zachęcanie do kontynuacji przygotowania
rekwizytów do spektaklu "Myszki przy kawce,
czyli horror w kawiarni" /zbieramy opakowania
po różnych produktach dla "kotów"/
◆ zachęcanie do przygotowania opracowania z

okazji 15-lecia Dni Papieskich- przesyłanie
własnych tekstów pod kątem ukierunkowa-
nych pytań nauczyciela

p. Agnieszka Banach - pracownia muzyczna:
Koło "Klawiatura"
◆ Realizacja przykładowych ćwiczeń doskona-

lących znajomość zapisu nutowego do samo-
dzielnej pracy w domu   

◆ Nauka linii melodycznej wcześniej wybra-
nych przez nauczyciela utworów - Utrwale-
nie zasad samodzielnej pracy nad nowym
utworem

◆ Zespół Piosenki i Ruchu "Timki"
◆ Nauka i utrwalanie piosenek poznanych na

zajęciach
◆ Realizacja zabaw i tańców integracyjnych

poznanych na zajęciach
◆ Studio Piosenki dla Dzieci i Młodzieży
◆ Nauka i utrwalanie piosenek poznanych na

zajęciach - przygotowanie grupy do konkur-
su "Przebój z jajem" oraz wspólnego projektu
pracowni pt. "Jak w kinie", opartego na pio-
senkach i utworach z popularnych filmów.

◆ Samodzielne wyszukiwanie piosenek do so-
lowego śpiewania - nauczyciel podaje przy-
kładowe strony internetowe z ciekawymi pio-
senkami- np. "Wygraj sukces"

◆ Nauka nowych piosenek - nauczyciel propo-
nuje szczególnie aktywnym uczniom nowy
repertuar do samodzielnego zapoznania sie z
nim w domu - w celu przygotowania ich do
solowych i zespołowych prezentacji na im-
prezach organizowanych przez MDK w ra-
mach Dni św. Jana Pawła II - Jan Paweł II
"Pamięć i Obecność" .

Zespół Muzyki dawnej "Totus Musicus"
4.1 grupa początkująca - zespół fletowy
Realizacja przykładowych ćwiczeń dosko-

nalących znajomość zapisu nutowego do samo-
dzielnej pracy w domu -

Nauka linii melodycznej nowych utworów
4.2 grupa koncertowa - "Totus Musicus"
Nauka nowych utworów i partytury utworów

średniowiecznych (tańce, pieśni)
Wykonanie projektu własnego stroju w stylu

dawnym  w oparciu o źródła (np. strony interne-
towe, podręczniki )

p. Marcin Korzekwa - pracownia szachowa:
◆ 20.03 - Trening wykorzystania klamry w zdo-

bywaniu bierek (szczególnie dla gr. VII i IX)
◆ 23.03 - Końcówki pionkowe - pionek prze-

ciw pionkowi (szczególnie dla gr. I i III)
◆ 23.03 - Rentgen i jego znaczenie w zdobywa-

niu bierek (szczególnie dla gr. VII i IX)
◆ 24.03 - Historia szachów - Howard Staunton

- pierwszy nieoficjalny mistrz świata
◆ 25.03 - Końcówki z hetmanem przeciwko

pionkowi (szczególnie dla gr. I i III)
◆ 25.03 - Trening wykorzystania rentgena w

ataku na bierki (szczególnie dla gr. VII i IX)
Ponadto:

- codzienna organizacja turniejów na portalu
Lichess o godz. 17:00

- codzienna relacja z Turnieju Kandydatów,
Jekaterynburg, 16.03-04.04
p.Wojciech Kowalczuk - pracownia szachowa

Zdobycie przewagi materialnej - zadania
(wszystkie grupy)

20.03
Analiza rozegranych partii (poniedziałek -

czwartek) przez uczestników w ramach turnie-
jów na portalu lichess.org - wszystkie grupy

23.03
Remis pozycyjny - przykłady i zadania - Gr.

Mistrzowska i Gr. VIII
Końcówki - Król i dwa pionki przeciwko

królowi -  Gr. II, Gr. IV i Gr. VI
24.03
Zdobycie przewagi materialnej - zadania

(wszystkie grupy)
25.03
Analiza rozegranych partii (piatek - środa)

przez uczestników w ramach turniejów na porta-
lu lichess.org - wszystkie grupy

p.Joanna Walerowicz - pracownia "AGRAF-
KA"

Tematy proponowane dla uczestników za-
jęć pracowni AGRAFKA, na czas kwarantan-
ny, będą dotyczyły kreatywnej pracy z materia-
łami dostępnymi w domu. Tematy powinny zain-
teresować zarówno pięciolatka, ale również skło-
nić rodziców i dziadków do wspólnej zabawy
plastycznej.
◆ Modelowanie z masy solnej - ozdoby świąte-

czne z motywami wiosennymi
◆ Kartka świąteczna - upcycling (nie wysyłaj,

prześlij zdjęcie do najbliższych)
◆ Nauka pakowania prezentów
◆ Bransoletki z kolorowych sznurówek
◆ "Ciapologia" - wykonanie ekopisanki przy

użyciu masy papierowej i balona
◆ Ozdoby świąteczne z wikliny papierowej.
◆ "Mydełka pachnidełka" - wykonanie w domu

mydełka o dowolnym kształcie.
◆ Miniaturowe obrazki na kartce 8 x 8 cm "Co

w trawie piszczy".
◆ Szycie maseczek.
◆ Szycie maskotki ze starych ubrań.
◆ Szydełkowanie podstawy trening dla tych,

którzy już zapoznali się z tą techniką.
p.Zbigniew Brożbar - pracownia robotyki
◆ live stream, prowadzenie zajęć online w for-

mie transmisji video i audio z mojego war-
sztatu dla grup starszych temat przewodni:
lutowanie i prezentacja podstawowych błę-
dów jakie uczestnicy popełnili na przykładzie
ich projektów

◆  live stream dla grup młodszych dot. symula-
tora elektroniki, powtórzenie wiadomości
oraz ciekawe eksperymenty jakie będą mogli
wykonać w domu na swoich komputerach

p. Arkadiusz Walerowicz - pracownia mode-
larska

- Udział uczestników w wirtualnym konkursie
modelarskim : Zostaję w domu-sklejam model."

https://www.facebook.com/events/191256
828968885/
- Prezentacja nowinek modelarskich
- Prezentacja filmów i poradników modelar-
skich- jak budują modele mistrzowie
- Prezentacje  działań i efektów pracy w swo-
ich domowych modelarni
- Zawody- (challange) między uczestnikami
zajęć a Arkiem Skwarkiem. Głosowania na
najlepsze wykonanie modelu z nagrodami.

p. Elżbieta Tarnowska - pracownia plastyczna
Propozycja zajęć plastycznych w domu

p. Zbigniew Curyl - pracownia turystyczna
W okresie zawieszenia zajęć w MDK ogła-

szam Wielki Konkurs o nagrodę Złośliwego
Koronawirusa. Wyśmienita okazja aby błysnąć
wiedzą i "bezboleśnie przygotować się do Elimi-
nacji Powiatowych OMTTK.

Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięz-
cę. Zwrotne odpowiedzi proszę kierować na e-
mail z.curyl@mdk.swidnica.pl. Każda zwrotna
poczta to jeden punkt

1. Rozwiązujemy testy krajoznawcze, które
otrzymacie pocztą elektroniczną.

2. Rozwiązujemy quizy z powiatu świdnic-
kiego i ościennych,

3. Rozwiązujemy "zgaduj - zgadule" fotogra-
ficzne z atrakcji turystycznych,

Ponadto oglądamy sobie programy krajo-
znawcze. 

XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS
RECYTATORSKI POEZJI I PROZY

"ARKA"
Serdecznie zapraszamy na XV Dolnośląski

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy "Arka". Eli-
minacje odbędą się 29-30 kwietnia 2020 r. o
godz. 10:00 w Klubie Bolko, Plac Grunwaldzki
11. Celem konkursu jest popularyzacja poezji i
prozy Jana Pawła II, promowanie autorskich pre-
zentacji i twórczości literackiej oraz wokalno-
muzycznej o Janie  Pawle II, a także wykorzysta-
nie jego  tekstów do tworzenia utworów poezji
śpiewanej i pielęgnowanie wartości estetycz-
nych i literackich języka ojczystego.

Zgłoszenie pisemne prosimy przesłać czytel-
nie wypełnione tylko drukiem do 17.04.2020 r.
na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kul-
tury, ul. Nauczycielska 2, Świdnica, tel/fax (074)
851 33 30.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM.
INFORMACJA O DZIAŁANIU

OBIEKTÓW
Do odwołania zawieszają działalność świd-

nickie miejskie placówki - w tym Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

ZAMKNIĘTE dla mieszkańców, sportow-
ców, gości pozostają:

- Dom Wycieczkowy
- kompleks boisk Śląska
- hala sportowa im. Haliny Aszkiełowicz-
Wojno,
- hala sportowa Pionierów
- sala gimnastyczna Folwarczna
- pływalnia kryta
- lodowisko
- bosmanat
WARUNKOWO PÓŁOTWARTE (TYLKO

DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
- bieżnia lekkoatletyczna przy stadionie, ul.

Śląska
- skatepark, ul. Polna Droga
- kort samoobsługowy, ul. Prądzyńskiego
W czasie wyłączenia obiektów nie będą od-

bywały się żadne zawody, zajęcia sportowe, tre-
ningi klubów sportowych itp.

ciąg dalszy ze str. 9
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UWAGA STUDENCI
DOFINANSOWANIE

Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. moż-
na składać wnioski o dofinansowanie kosztów
nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach
pilotażowego programu "Aktywny samorząd" -
Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym).

Zachęcamy do złożenia wniosku przez Inter-
net w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW):
https://sow.pfron.org.pl/

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie spra-
wy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

- uzyskanie informacji,
- wypełnienie wniosku,
- podpisanie i złożenie wniosku,
- dokonanie uzupełnień,
- zapoznanie się ze wzorem umowy,
- rozliczenie dofinansowania.
W przypadku konieczności dołączenia skanu

zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki
do wniosku o dofinansowanie (w sytuacji, gdy
uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte
działania w związku z koronawirusem) dopusz-
czalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni
o aktualnym braku możliwości uzyskania wyma-
ganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośred-
nictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej
informacji zastępuje w SOW wymagany załącz-
nik do czasu odzyskania możliwości uzyskania
odpowiedniego, wymaganego dokumentu.

Ponadto, nawiązując do sygnalizowanych w
związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni
(o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu na-
uki), potrzebnego do rozliczenia udzielonego
dofinansowania lub złożenia nowego wniosku o
dofinansowanie informujemy, że realizatorzy

programu mają kompetencje do przywrócenia
terminu związanego z realizacją programu, w
tym na złożenie wniosku lub dostarczenie doku-
mentów potrzebnych do rozliczenia przyznane-
go dofinansowania.

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
UWAGA !!! - ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE
W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI OGRANI-

CZAJĄCYMI ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ
ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM W POL-
SCE, KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ W

ŚWIDNICY INFORMUJE, ŻE DZIAŁAJĄC
PREWENCYJNIE, W TROSCE O PAŃSTWA

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO REKO-
MENDUJE, ABY INTERWENCJE BIEŻĄCE
ZGŁASZAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZ-
NIE POD NUMER ALARMOWY 986 LUB

ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELE-
KTRONICZNEJ strazmiejska@sm.swidnica .pl

***
06.03.2020 r. godz. 7.55 

Do Komendy Straży Miejskiej wpłynęło
zgłoszenie dotyczące kilku osób spożywają-
cych alkohol na terenie dworca autobusowe-
go Świdnica Miasto. Niemal natychmiast na
miejscu pojawili się strażnicy, którzy zakoń-
czyli biesiadę alkoholową, wręczając jej
uczestnikom mandaty karne.

10.03.2020 r. godz. 12.20 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie o dużym zadymieniu w rejonie ogrodów
działkowych przy ulicy Kliczkowskiej. Skie-
rowany na miejsce patrol potwierdził zgło-
szenie. Sprawca został ukarany mandatem
karnym. Przypominamy, że spalanie na
ogrodach działkowych jakichkolwiek odpa-
dów, w tym również roślinnych, jest zabro-
nione.

11.03.2020 r. godz. 4.50 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące obcokrajowca, który przeby-
wając na przystanku komunikacji publicznej
na Placu Wolności, uskarżał się na bóle w
klatce piersiowej. Na miejsce skierowano pa-
trol, jednocześnie wzywając pogotowie ra-
tunkowe. Okazało się, że stan zdrowia męż-
czyzny jest na tyle poważny, iż został on
przewieziony do szpitala. Przypominamy, że
w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
związanych z koniecznością interwencji po-
gotowia, zgłoszenia należy dokonywać za
pośrednictwem numeru 112.

11.03.2020 r. godz. 10.10 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące kłębów czarnego dymu wydo-
bywającego się z komina budynku przy ulicy
Leśnej. Skierowany na miejsce patrol po-
twierdził zgłoszenie. W związku z faktem, iż
zachodziło podejrzenie zapalenia się sadzy w
przewodzie kominowym na miejsce wezwa-
no jednostkę straży pożarnej. Strażacy naty-
chmiast przystąpili do gaszenia palącej się
sadzy, natomiast patrol straży miejskiej za-
bezpieczał miejsce akcji ratowniczo - gaśni-
czej.

11.03.2020 r. godz. 19.00 
W czasie kontroli terenu Szkoły Podstawo-
wej nr 8 przy ulicy Wałbrzyskiej, funkcjona-
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riusze straży miejskiej zastali tam kobietę
spożywającą alkohol. Próby nawiązania z
nią kontaktu spełzły na niczym. Dodatkowo
nie była ona w stanie samodzielnie się poru-
szać. Kobieta została przekazana do Policyj-
nej Izby Zatrzymań w celu wytrzeźwienia.
Po opuszczeniu izby za swój czyn została
ukarana mandatem karnym.

11.03.2020 r. godz. 19.52 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie od pracownika PKP o osobie leżącej na
torowisku około 150 metrów za nastawnią
przy ulicy Wałbrzyskiej. Natychmiast na
miejscu pojawili się strażnicy i potwierdzili
zgłoszenie. Na torowisku leżała trzynastolet-
nia, nietrzeźwa dziewczyna. Do tragedii nie
doszło dzięki czujności pracownika nastaw-
ni. Nieletnia została przekazana do Komendy
Powiatowej Policji, gdzie oczekiwali na nią
rodzice. Dalszymi losami nieletniej zaintere-
suje się sąd rodzinny.
W minionym tygodniu zrealizowano 115 in-

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

PORADY LEKARSKIE 
I E-RECEPTY BEZ WYCHODZENIA

Z DOMU 
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia aby

kontynuować leczenie, osoby przewlekle chore,
nie muszą osobiście odwiedzać lekarza. Po kon-
sultacji telefonicznej lub poradzie online można
otrzymać e-receptę lub zwolnienie lekarskie.
◆ Przychodnia Medimex Sp. z o.o. w Pszennie

tel. 74 851 95 67
◆ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wiejski Ośrodek Zdrowia Lutomia Dolna 74
850 27 11

◆ Przedsiębiorstwo Lecznicze Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej "Bhmed" Sp. z
o.o., ul. Strzelińska 6, tel. 74 853 76 06,

◆ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Medyk", ul. Gdyńska 25A, tel. 74 852 72 28,

◆ Centrum Usług Medycznych "Eskulap" Sp. z
o.o. Przedsiębiorstwo Wykonujące Działal-
ność Leczniczą, ul. Ludwika Zamenhofa 47,
tel. 74 851 76 60,

◆ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Mieszko" Sp. z o.o., ul. Mieszka I 10, tel. 74
856 95 05

◆ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Rodzinna Beata Trzcińska-Lar-
ska, ul. Mikołaja Kopernika 34 A, tel. 74 640
35 53,

◆ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Ars Medica" Sp. z o.o., ul. Marii Kono-
pnickiej 4, tel. 74 852 03 67 (poradnia
internistyczna), 74 852 06 66 (poradnia
pediatryczna),

◆ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lekarza Rodzinnego Władysław
Kruszniewicz, ul. Władysława Łokietka 13,
tel. 74 853 96 60,

◆ NZOZ "Kolmed" S.C., ul. Kolejowa 8, tel. 74
856 95 18,

◆ Lek-Med Karscy, ul. Ludwika Zamenhofa
46, tel. 783 048 334.

◆ "Ar-Vita" Usługi Medyczne, ul. Kliczkowska
37, tel. 74 640 19 19,

KONIEC KWALIFIKACJI
WOJSKOWEJ W 2020 R. 

Zodnie z rozporządzeniem MSWiA oraz
MON, wszystkie wezwania do stawienia się
przed komisją lekarską w okresie od 16 marca br.
do 30 kwietnia br. TRACĄ WAŻNOŚĆ. Osoby
te zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej
w 2021 r.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/mswia/kwalifikacj

a-wojskowa-w-roku-2020-zostaje-zakonczona

GMINA ŚWIDNICA
PSZOK NIECZYNNY DO 31 MARCA 

 W związku z dynamicznie rozwijającą się i
niebezpieczną sytuacją związaną z Koronawiru-
sem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę CO-
VID-19, z uwagi na trwający stan zagrożenia
zdrowia i w związku z rosnącym zagrożeniem
epidemiologicznym - Zakład Oczyszczania Mia-
sta Sp. z o.o. w Świdnicy informuje, że w celu
zapobiegania i ograniczenia rozprzestrzeniania
się w/w zagrożenia ograniczony zostanie kontakt
z klientami. W związku z tym, że na terenie ZOM
Sp. z o.o. w Świdnicy prowadzony jest Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych (PSZOK), od dnia 16 marca 2020 roku do
końca miesiąca marca 2020 roku, odpady nie

będą przyjmowane i w tym czasie PSZOK będzie
nieczynny.

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
WPROWADZA DODATKOWE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Do środy 25 marca wstrzymana jest możli-

wość osobistego załatwienia spraw w Urzędzie
Gminy. Zachęcamy do korzystania z korespon-
dencji elektronicznej i tradycyjnej. Cały szereg
usług można załatwi ć drogą mailową (
urzad@gmina.swidnica.pl) lub za pośrednic-
twem platformy E-PUAP. Sprawy można wyjaś-
niać także telefonicznie 74 852 30 67, 74 852 12
26, 74 852-24-88, 852-02-74

Na zewnątrz budynku (przy wejściu bocz-
nym do Urzędu) znajduje się skrzynka podaw-
cza, w której można zostawić dokumenty.

Wejście do Urzędu Gminy (boczne od par-
kingu) tylko w sprawach pilnych - przycisk na
domofonie SEKRETARIAT.

W uzasadnionych sytuacjach będzie możli-
wość kontaktu z urzędnikiem, po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu wizyty.

WTORKOWE PRZYJĘCIA INTERESAN-
TÓW WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB
E-MAIL

ciąg dalszy ze str. 11
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W każdy wtorek, w ramach przyjęć intere-
santów w sprawach skarg i wniosków, Wójt Gmi-
ny Świdnica oraz Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica będą udzielały informacji wyłącznie
telefonicznie, w godz. 10.00-14.30 lub drogą
mailową: urzad@gmina.swidnica.pl

Sekretariat Wójta Gminy 74 852 30 67, 74
852 12 26, 74 852-24-88, 852-02-74 wew. 200

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica - tel.
604 516 453

KONTAKT Z DZIELNICOWYM 
NA TEL. KOMÓRKOWY

Przypominamy, że w związku z wprowadzo-
ną zmianą w organizacji obsługi Klientów w
Urzędzie Gminy Świdnica, do dnia 25 marca br
. kontakt z dzielnicowymi możliwy jest wyłącz-
nie za pośrednictwem tel. komórkowych. 

WAŻNE INFORMACJE 
O PLANOWANYCH
WYDARZENIACH

Od 12 marca do 26 marca swoją działalność
zawiesza Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Wi-
toszowie Dolnym. Odwołany został także Cha-
rytatywny Festyn Sportowy dla Asi Malino-
wskiej, zaplanowany na niedzielę, 15 marca br.
W tym roku nie odbędzie się Gminny Jarmark
Wielkanocny w Pszennie, planowany na sobotę
4 kwietnia.  Wstrzymujemy także wznowienie
po zimowej przerwie działalności EKO TARGO-
WISKA w Pszennie.

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa odbędzie się
w późniejszym terminie, o czym będziemy na
bieżąco informować.

ZGŁOŚ ODCZYT WODOMIERZA
TELEFONICZNIE, SMS 

LUB WYSYŁAJĄC E-MAIL
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkań-

ców w świetle rozprzestrzeniania się epidemii
koronawirusa zachęcamy do samodzielnego od-
czytywania wodomierzy i podawanie stanu licz-
nika telefonicznie, za pośrednictwem SMS, lub
wysyłając wiadomość na adres e-mail.

* telefonicznie na n-ry telefonów stacjonar-
nych : 74-851-59-83 lub 74-851-59-80

* sms-em na n-ry telefonów komórkowych
inkasentów : 665-199-104 , 665-195-105 , 665-
201-107

* e-mailem na adres : woda@sgpk.pl
W takim przypadku faktura zostanie wysta-

wiona w biurze spółki i dostarczona drogą trady-
cyjną do skrzynki korespondencyjnej Odbiorcy.
Przypominamy przy tej okazji o spoczywającym
na Właścicielu nieruchomości obowiązku pra-
wnym posiadania takiej skrzynki.

Informujemy, że bez względu na powyższe -
pracownicy Świdnickiego Gminnego Przedsię-
biorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy
Dolnej będą nadal dokonywać odczytów wodo-
mierzy oraz wystawiać faktury w nieruchomo-
ściach, w których istnieje swobodny dostęp do
wodomierza lub możliwość pozostawienia fa-
ktury bez konieczności kontaktu z mieszkańca-
mi. W celu uniknięcia skumulowania należności
za wodę lub ścieki z powodu braku możliwości
odczytu wodomierzy - spółka będzie korzystać z
prawa wystawienia faktur na podstawie zużycia
średniego z wcześniejszych okresów rozlicze-
niowych (zgodnie z zawartymi umowami).

Zalecamy również rezygnację z dokonywa-
nia wpłat gotówkowych u inkasenta oraz w kasie

w siedzibie spółki. Bezpieczną formą dokonywa-
nia opłat pozostają w takiej sytuacji przelewy
elektroniczne.

W trosce o dobro naszych klientów, jak rów-
nież pracowników ich obsługujących, zalecamy
także zrezygnowanie z wizyt w siedzibie naszej
spółki w Bystrzycy Dolnej, lub ograniczenie ich
wyłącznie do niezbędnych przypadków. Każdą
sprawę można wcześniej skonsultować telefoni-
cznie pod numerem telefonu 74 851 59 80 lub za
poś redn ictwem poczty elek tronicznej
sgpk@sgpk .pl

UWAGA ZMIANA TERMINU!
RUSZA NABÓR WNIOSKÓW 
W GMINNYM PROGRAMIE

DOTUJĄCYM WYMIANĘ PIECÓW
Wójt gminy Świdnica ogłasza nabór wnio-

sków na dofinansowanie wymiany systemów
ogrzewania starego typu wykorzystujących pali-
wo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieru-
chomościach o charakterze mieszkalnym poło-
żonych na terenie gminy Świdnica. Aktualizacja
z dnia: 12.03.2020 - zmiana terminu składania
wniosków. Nowy termin: od 6 do 10.04.2020 r.

Aktualizacja wiadomości:
Mając na względzie licznie zalecenia Pre-

miera, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego w zakresie minimalizowania ryzyka
zarażenia koronawirusem ustala się nowy termin
składania wniosków w gminnym programie do-
tującym wymianę pieców. Podawany we wcześ-
niejszych komunikatach termin od 23 do 27 mar-
ca 2020 r. zostaje zmieniony na termin od 6 do
10 kwietnia 2020 r. Apelujemy o zrozumienie dla
podejmowanych działań.

Aby zapewnić wszystkim wnioskodawcom
równy dostęp do składania dokumentów, infor-
mujemy, że wnioski o dofinansowanie na wy-
mianę systemów ogrzewania będą przyjmowane
wyłącznie w formie papierowej w biurze podaw-
czym Urzędu Gminy Świdnica, stanowisko nr
100 - STREFA KLIENTA, w terminie od 6 kwiet-
nia do 10 kwietnia br.

UWAGA! Wszystkie wnioski złożone przed
bądź po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

ZMIANY ZASAD PRZYJĘĆ
MIESZKAŃCÓW

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów
Urzędu Gminy Świdnica uprzejmie prosimy o skła-
danie dokumentów poprzez platformę E-PUAP,
drogą elektroniczną, a wszelkie pytania kierować
na adres poczty elektronicznej urzad@gmina.swid-
nica.pl

W przypadku braku możliwości przesłania
dokumentów w formie elektronicznej prosimy o
składanie dokumentów bezpośrednio na sali ope-
racyjnej Urzędu Gminy Świdnica - punkt infor-
macyjny stanowisko nr 100, w utworzonej
STREFIE KLIENTA.

W trosce o dobro innych klientów, jak rów-
nież pracowników ich obsługujących zwracamy
się z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do
niezbędnego minimum.

W ramach przyjęć interesantów w sprawach
skarg i wniosków, wójt gminy Świdnica oraz
zastępca wójta gminy będą udzielali informacji
wyłącznie telefonicznie w każdy wtorek w godz.
od 10.00 do godz. 16.00

Można także kontaktować się drogą e-mailo-
wą na adres: urzad@gmina.swidnica.pl

ODESZŁA EWA UNGER 
Z gromnym smutkiem przyjęliśmy wiado-

mość o śmierci pani dr Ewy Unger, współzało-
życielki Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia
Europejskiego, osoby mocno zaangażowanej w
polsko-niemieckie pojednanie, Honorowego
Obywatela Gminy Świdnica. Wyrazy najgłęb-
szego współczucia dla Rodziny, Przyjaciół i bli-
skich składają wójt gminy Świdnica Teresa Ma-
zurek oraz przewodnicząca Rady Gminy Świd-
nica Regina Adamska wraz z Radnymi.

Pani Dr Ewa Elżbieta Unger urodziła się
20.10.1926 roku w Chorzowie. Miała 13 lat, gdy
wybuchła wojna. We wrześniu 1939 roku uciekła
wraz z rodziną do Lwowa, skąd została deporto-
wana na Syberię. Po uwolnieniu z obozu trafiła
do jednego z kołchozów w północnym Kazach-
stanie. Pracowała tam do repatriacji w 1946 roku.
Od tego czasu mieszkała we Wrocławiu. Tutaj
zdała maturę, skończyła studia i uzyskała tytuł
doktora nauk przyrodniczych. Pracowała w Wy-
ższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, w spół-
dzielni farmaceutycznej, w zakładzie zootechni-
cznym oraz 13 lat w Klubie Inteligencji Katolic-
kiej, skąd w roku 1987 przeszła na emeryturę. 2
lata później zaangażowała się w pracę inspirowa-
nej przez Klub Inteligencji Katolickiej grupy, która
powołała do życia Fundację "Krzyżowa" dla Poro-
zumienia Europejskiego. Od samego początku pra-
cowała społecznie na rzecz Fundacji, także pełniąc
w latach 1990-2003 funkcję przewodniczącej Za-
rządu. Pani dr Ewa Unger członkinią wrocławskie-
go Klubu Inteligencji Katolickiej była od 1958
roku. Jej zaangażowanie w działalność, szczególnie
na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, zaowo-
cowało wieloma wyróżnieniami. Laureatka nagro-
dy Prezydenta Wrocławia, Honorowy Obywatel
Gminy Świdnica. To pierwsza wrocławianka od-
znaczona przez Prezydenta RFN Federalnym Krzy-
żem Zasługi. Wraz z Freyą von Moltke, w imieniu
Fundacji "Krzyżowa", jako pierwszej w Polsce,
odebrała Krzyż z Coventry, brytyjskiego odznacze-
nia przyznawanego organizacjom służącym pojed-
naniu. To zaszczytne wyróżnienie znajduje się do
dzisiaj w holu Pałacu w Krzyżowej. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej w 2003r. odznaczył dr
Ewę Unger Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, a w 2011 roku Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Ewa Unger "Honorowy Obywatel Gminy
Świdnica" (Uchwała XXXII/291/2000 z dn.
28.09.2000)

GEST SOLIDARNOŚCI Z
POTRZEBUJĄCYMI

To naprawdę bardzo miły gest ze strony władz
gminy Świdnica - informowały nas osoby dyżuru-
jące na oddziałach SPZOZ Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego "Latawiec" w Świdnicy i w przy-
chodniach MEDIMEX w Pszennie i NZOZ w Lu-
tomi Dolnej. W poniedziałek 16 marca personelowi
medycznemu dostarczone zostały maseczki higie-
niczne. Następna partia maseczek trafiła dzisiaj we
wczesnych godzinach porannych, na kolejne 3 od-
działy szpitala "Latawiec".

i



14

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
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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 Wiosna i zbliżający się świąteczny
wypoczynek wpłyną na poprawę Twojego sa-
mopoczucia. Będziesz przywiązywać więcej
uwagi do swojego wyglądu. Wizyta u ulubio-
nego fryzjera dobrze Ci zrobi. W interesach
niewielkie poruszenie. W sprawach serco-
wych kieruj się intuicją.
BYK Nie zmuszaj partnera do rzeczy, na które
wcale nie ma ochoty. Daj mu trochę swobody,
niech złapie oddech. Ciągłe życie pod Twoje
dyktando bardzo go męczy. Sprawy finansowe
potoczą się po Twojej myśli. Postaraj się nie
przesadzić ze świątecznymi wydatkami. 

BLIŹNIĘTA W natłoku codziennych spraw
zapomniałeś o kimś bardzo ważnym. Warto to
naprawić. W interesach wiele się skomplikuje.
Trzeba będzie podjąć zdecydowane kroki tak,
aby przywrócić stabilizację i zapewnić stały
dochód. Wobec tego sprawy sercowe odejdą
na dalszy plan. 
RAK Twoje przedsięwzięcia nabiorą rozpędu.
Nie będziesz mógł nadążyć z realizacją posta-
wionych przed Tobą zadań. To dobrze, bo
ostatnio niewiele się działo i zacząłeś tracić
wiarę w sens tego wszystkiego. Pod koniec
tygodnia otrzymasz ciekawą propozycję.
LEW Tydzień będzie obfitował w niespo-
dzianki. Wiele się wydarzy. Zamarzysz o od-
poczynku od pracy i wszelkich obowiązków.
Otrzymasz wiadomość, która może spowodo-
wać dużo zamieszania. Od Ciebie będzie za-
leżało, jak sprawy się ułożą. Nie bądź jednak
zbytnio chciwy, bo szansa umknie. 
PANNA Ostatnie miesiące były dla Ciebie
bardzo trudne. Ciągłe problemy finansowe i
brak perspektyw powodowały niechęć do za-
jęcia się czymkolwiek. Wkrótce niebo się nad
Tobą rozjaśni, wiele spraw dobrze się ułoży.
Wszystko będzie w Twoich rękach i od Ciebie
będzie zależało jak wykorzystasz sprzyjające
okoliczności.
WAGA Zadbaj o siebie, a zobaczysz jak bar-
dzo poprawi Ci się nastrój i samopoczucie. Nie
trzeba do tego wielkich pieniędzy. Wystarczy
trochę gimnastyki i odpowiednia dieta. W pra-
cy dojdzie do jakiś nieporozumień. Postaraj się

wyjaśnić sytuację i nie wchodź w spory z
przełożonymi. 
SKORPION Powinieneś przestać oglądać się
na innych, tylko wziąć sprawy w swoje ręce.
Masz naprawdę duże możliwości. Musisz być
tylko bardziej zdecydowany i aktywny. Su-
kcesy są zwykle efektem ciężkiej pracy i nie
przychodzą same. W najbliższych dniach nie
martw się o pieniądze. 
STRZELEC Poznasz kogoś, kto wzbudzi
Twoje zainteresowanie i z czasem bardzo Ci
się spodoba. Może to stanowić zagrożenie dla
związku, w którym obecnie trwasz. Zastanów
się dobrze, co jest dla Ciebie naprawdę ważne.
Sprawy finansowe ułożą się na tyle dobrze, że
ze spokojem zaplanujesz najbliższe niezbędne
wydatki. 
KOZIOROŻEC Będzie okazja do odnowie-
nia starej znajomości, do wspomnień i wzaje-
mnych zwierzeń. A wszystko to za sprawą
spotkania w gronie przyjaciół. Codzienne tro-
ski zbledną wobec tak radosnych chwil. W
pracy nadal bez zmian. Musisz przeczekać
trudny okres. 
WODNIK Najbliższe dni będą dla Ciebie bar-
dzo radosne. Odpoczniesz od obowiązków za-
wodowych. Nabierzesz optymizmu i sił wital-
nych. Spotkasz się z bliskimi osobami, na któ-
rych bardzo Ci zależy. Będziesz miał czas na
przemyślenia i refleksje. W życiu osobistym
obejdzie się bez rozczarowań. 
RYBY Postaraj się nie trwonić pieniędzy, lecz
zapłacić wszystkie zobowiązania. Długi ros-
ną, a źródeł przychodów nie przybywa. Kon-
takty towarzyskie ulegną ożywieniu. Spotka-
nia w gronie przyjaciół wpłyną na Ciebie bar-
dzo korzystnie. Nabierzesz dystansu do same-
go siebie. 

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 - udziały 116.000 zł
10144 70,60 m kw., 2 pokoje, parter, ładna kamieni-
ca, ogrzewanie gazowe, 255.000 zł
0-6318 114m kw., 4 pokoje, 2 kuchnie, III piętro,
ogrzewanie gazowe, okolice parku 387.600 zł
0-6329 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie-
gazowe + garaż 17 m kw. 236.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 zł
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
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:
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
10254 41,40 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, Wałbrzych - Stary Zdrój 124.000 z ł
10230 33,30 m kw., kawalerka po remoncie, ogrze-
wanie gazowe, Świebodzice, 135.000 zł
10229 46,60 m kw., kawalerka po remoncie, ogrze-
wanie miejskie, Pszenno 165.000 zł
0-6320B 78,81 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie
- kocioł olejowy, Lubachów 125.000 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 250.000 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 980zł
009687 WM 40,40 m kw., kawalerka, ogrzewanie-
elektryczne, Centrum 1.250 zł
10258 WM 130 m kw., 4 pokoje, parter, nadaje się
na biuro, 10 minut od Rynku, 2.000 zł

0-6194 WM 58,14 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrze-
waniegazowe, 1.100 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6405 10,68 ara, Witoszów, dojazd drogą asfaltową
106.800  zł 
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od
Świdnicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu,
190.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 98.500 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
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:
0-6416 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa
+ zaplecze magazynowe i socjalne, ogrzewanie
miejskie, 450.000 zł
0-6415 WL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa
+ zaplecze magazynowe i socjalne, ogrzewanie
miejskie 2.500 zł
0-6401 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa
+ zaplecze socjalne ogrzewanie elektryczne
245.000 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszcze-
nia + zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł net-
to/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 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszcze-
nia 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  108m kw. parter witryna, okolice Rynku
wynajem - 2.200zł/m-c
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6408 108,42 m kw. działka 5,18 a, Świdnica, 5
pokoi, kuchnia, łazienka, toaleta, 550.000 zł
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 180m 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  260m kw., działka 6,39 ara, może być dwu-
rodzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewa-
nie eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3780  210m kw., działka 7,5 ara, zabudowa
bliźniacza, po remoncie, Świdnica, 650.000
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400m kw., działka 50 arów, idealny na pen-
sjonat, atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar,
248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

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