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FERIE 
w Świdnickim Ośrodku Kultury

03.02.2022, godz. 11.00-13.00
Czwartek z Salsą - kurs tańca dla młodzieży
od 14 lat.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy:
sok@sok.com.pl 
(w tytule wiadomości: "salsa 3 lutego"). Pro-
simy o przyniesienie obuwia zmiennego.
Wstęp bezpłatny, Klub Bolko, pl. Grunwal-
dzki 11

3-4.02.2022, godz. 17.00-19.00
Targi Talentów, Twórczości i Rękodzieła -
wykonujesz dekoracje, malujesz, rysujesz,
rzeźbisz, tkasz, pleciesz, pieczesz, lub robisz
inne ciekawe artystycznie rzeczy?
W takim razie zapraszamy na pierwsze świd-
nickie Targi Talentów, Twórczości i Ręko-
dzieła Jeśli masz talent nie skrywaj go, po-
każ go światu! Informacje i karta zgłoszenio-
wa do pobrania na stronie www.sok.com.pl.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

05.02.2022
Spektakl familijny "Piąte jajo" Teatr Bajka
bilet: 15 zł, godz. 16.00, sala teatralna Świd-
nickiego Ośrodka Kultury

07.02.2022, godz. 10.00-12.00
Warsztaty "Świat ruchu" - improwizacje ta-
neczne z rekwizytami (poibole, pompon, fla-
ga, pałka).
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i mło-
dzieży w wieku od 6 do 16 lat. Liczba miejsc
ograniczona, zapisy a.trzeciak@sok.com .pl
(w tytule wiadomości: "warsztaty taneczne
7 lutego"). Prosimy o przyniesienie obuwia
zmiennego.
Wstęp bezpłatny Klub Bolko, pl. Grunwal-
dzki 11

08.02.2022, godz. 11.00
Nadleśnictwo Świdnica opowiada "Co sły-
chać zimą w lesie?" (konkursy i nagrody).
Liczba miejsc ograniczona, zapis:
 sok@sok.com.pl 
(w tytule wiadomości: "las zimą").
Wstęp bezpłatny, Galeria Fotografii, Rynek
44

09.02.2022, godz. 11.00
"Teatralne ABC" - spacer po teatrze. Liczba
miejsc ograniczona, zapisy:
k.dix@sok.com.pl 
(w tytule wiadomości: "spacer po teatrze").
Wstęp bezpłatny, Świdnicki Ośrodek Kultu-
ry, Rynek 43

10.02.2022, godz. 11.00-13.00
Czwartek z Salsą - kurs tańca dla młodzieży
od 14 lat.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy:
sok@sok.com.pl 
(w tytule wiadomości: "salsa 10 lutego").
Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego.
Wstęp bezpłatny, Klub Bolko, pl. Grunwal-
dzki 11

Świdnica

ROZLICZENIE PIT ZA 2021R.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy przypomina, że zeznania PIT-28, PIT-36/PIT-36L,

PIT-37 i  PIT-38 za 2021 r. można składać od 15 lutego 2022r.  Od tego dnia zeznania PIT-28,  PIT-37
i  PIT-38  będą też udostępnione w usłudze Twój e-PIT -  gdzie można będzie  zweryfikować i
zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia. Usługa jest dostępna wyłącznie w serwisie e-Urząd
Skarbowy na podatki.gov.pl.

Wiele spraw z urzędem skarbowym można  załatwić online i bez wychodzenia z domu.   Zachę-
camy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu na podatki.gov.pl,  przez
e-Urząd Skarbowy i e-Deklaracje. 

Osobista  wizyta  w urzędzie  możliwa jest jedynie po wcześniejszej rezerwacji  terminu  i
godziny  wizyty  na  stronie  podatki.gov.pl .

Przypominamy, że w Urzędzie Skarbowym w Świdnicy zorganizowano dyżury pracowników
udzielających informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych, zawartych w  Polskim Ładzie.
Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 8.00 do 19.00 :

- osobiście  - korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl , lub 
- telefonicznie pod numerem 74 856 14 72. 

Świdnica

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W piątek, 28 stycznia o godz. 10.00 rozpocznie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.

Radni rozpatrywać będą 11 projektów uchwał. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Świdnica

ZMIANY ZASAD 
OBSŁUGI KLIENTÓW 

URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIDNICY
W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców Świdnicy, w związku ze wzrostem ilości

zakażeń i zachorowań w całej Polsce zachęcamy Państwa do korzystania z innych, nieosobistych
form kontaktu z Urzędem Miejskim w Świdnicy.

Od środy, 26 stycznia, do odwołania osobista obsługa klientów urzędu możliwa będzie
jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wizyty z pracownikiem właściwej mery-
torycznie komórki organizacyjnej urzędu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dotyczy to rów-
nież spraw meldunkowych i dowodów osobistych. Na parterze budynku wyznaczone zostanie
stanowisko do obsługi. Kasa urzędu będzie nieczynna, za wyjątkiem dokonywania opłat zwią-
zanych z załatwianiem spraw obywatelskich i spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Prosimy o dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Koresponden-
cję do urzędu można wrzucić do przygotowanej na ten cel skrzynki zlokalizowanej przy wejściu
do budynku. 

Na bieżąco załatwiane będą sprawy dotyczące sporządzania aktów zgonów i aktów urodzeń.
Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmować będą osobiście bez konieczności telefonicznego
umawiania. 

Apelujemy do Państwa i jednocześnie zachęcamy do korzystania z innych form kontaktu z
urzędem - za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wiele spraw można zrealizować
poprzez platformę ePUAP czyli Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej lub przy
wykorzystaniu usługi e-Urząd.

Z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świdnicy proszę kontaktować się:
- telefonicznie - centrala urzędu 74/ 856 28 00 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami

(wykaz na stronie urzędu www.um .swidnica.pl),
- e-mail - um@um.swidnica.pl,
- poprzez platformę https://eurzad.um.swidnica.pl/.
Podjęte działania ograniczające przepływ osób mają zapewnić ciągłość działania Urzędu

Miejskiego w Świdnicy. Liczymy na Państwa zrozumienie i  zastosowanie się do wskazanych
zaleceń. 

ciąg dalszy na str. 3
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S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

http://www.eldomik.pl
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10.02.2022, godz. 11.00
"Dzieci Nepalu" - opowieści himalaisty Pio-
tra Snopczyńskiego.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy:
sok@sok.com.pl 
(w tytule wiadomości: "Nepal").
Wstęp bezpłatny, Galeria Fotografii, Rynek
44

11.02.2022, godz. 10.00-12.00
Warsztaty taneczne "Świat ruchu" - impro-
wizacje taneczne z rekwizytami (poibole,
pompon, flaga, pałka).
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i mło-
dzieży w wieku od 6 do 16 lat. Liczba miejsc
ograniczona, zapisy a.trzeciak@sok.com .pl
(w tytule wiadomości: "warsztaty taneczne
11 lutego"). Prosimy o przyniesienie obuwia
zmiennego.
Wstęp bezpłatny, Klub Bolko, pl. Grunwal-
dzki 11

12.02.2022, godz. 12.30
Familijne Warsztaty Plastyczne "Walentyn-
ki tuż-tuż".
Liczba miejsc ograniczona, zapisy:
sok@sok.com.pl 
(w tytule wiadomości: "warsztaty familij-
ne").
Wstęp bezpłatny, Galeria Fotografii, Rynek
44

1-4.02 i 7-11.02.2022, godz. 10.00-13.00
Indywidualne Konsultacje Plastyczne dla
dzieci i młodzieży.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy r.ku-
kla@sok.com.pl (w tytule wiadomości:
"konsultacje plastyczne") lub telefonicznie
506859759.
Konsultacje bezpłatne, Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43 (boczne wejście)

**********************************
W skrócie...

WYSTAWA Świdnicka Szopka Bożo-
narodzeniowa 2021
do 30.01.2022, godz. 10:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
wystawę pokonkursową "Świdnicka Szopka
Bożonarodzeniowa 2021", którą będzie

www.expressem.eu

Świdnica

PRZYZNANO STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA
ŚWIDNICY W DZIEDZINIE KULTURY

Stworzenie cyklu dwunastu, publikowanych comiesięcznie felietonów historyczno-kulinarnych
pod nazwą "Świdnicki stół" oraz nagranie dwunastu kompozycji muzyki instrumentalnej zwieńczo-
nych wydarzeniem audiowizualnym - to projekty, które zrealizowane zostaną w tym roku w ramach
stypendium Prezydenta Miasta Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej w dziedzinie kultury. Ich ideą
jest pomoc świdniczanom w zrealizowaniu ciekawych przedsięwzięć, związanych z twórczością
artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

Penelopie Rybarkiewicz-Szmajduch na przygotowanie dwunastu felietonów historyczno-kuli-
narnych przyznano 5400 zł. Każdy z odcinków będzie przedstawiał jedno danie, które mogło pojawić
się w powszednim posiłku mieszczan. Opierając się na dostępnej literaturze, odtworzone zostanie

ciąg dalszy na str. 4
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menu dawnych świdniczan. Badając dolnośląskie tradycje kulinarne i stare książki kucharskie ,
autorka opowie, jak mogła na naszych terenach wyglądać codzienna i odświętna kuchnia. Każdy z
odcinków będzie zawierał część praktyczną, czyli przepis i opis gotowych dań wzbogaconych o
fotografie. Penelopa Rybarkiewicz-Szmajduch pracuje w Świdnickim Ośrodku Kultury. Przez 8 lat
tworzyła cotygodniowe felietony kulinarne "Czary Penelopy", od marca 2020 roku pisze felietony
"Wszystko będzie dobrze", które publikowane są na stronach ŚOK-u oraz "Lema podróże kulinarne"
z okazji stulecia urodzin Stanisława Lema. Tworzy hasła reklamowe, pisze wiersze, teksty piosenek
nagrywanych w Świdnickim Ośrodku Kultury. Kolekcjonuje przedwojenne książki kucharskie i starą
porcelanę.

Patryk Dorobek na nagranie materiału muzycznego "Common Swift", czyli dwunastu kompozy-
cji muzyki instrumentalnej otrzyma 5400 zł. Ukażą się one w serwisach streamingowych o zasięgu
ogólnoświatowym oraz wydane zostaną na analogowym nośniku w ilości ok . 100 egzemplarzy.
Zwieńczeniem projektu będzie organizacja wydarzenia audiowizualnego. Patryk Dorobek jest człon-
kiem zespołu Luna Park. Współpracował przy organizacji wielu imprez kulturalnych, m.in.: "Jam
Session z zespołem Luna Park", "Setka w teatrze", "Light-rockowe zaduszki Ślężańskie" czy
"Truskawka Teatr". 

Świdnica

POZNAWAJ ŚWIDNICĘ Z QUESTAMI
Zachwyć się zabytkami okolic Rynku w Świdnicy, poznaj historię miejskiego piwowarstwa i

wyrusz w fascynującą podróż w czasie ze świdnicką biblioteką! To wszystko jest możliwe dzięki
Questom - edukacyjnym grom terenowym, przygotowanym przez świdnickie instytucje we współ-
pracy z Fundacją Calamita. Dobra zabawa gwarantowana, a na pierwszych questowiczów czekają
miłe upominki.

Wraz z początkiem nowego roku Świdnica przygotowała trzy Questy o zróżnicowanej tematyce:
- "I małe jest piękne - detale świdnickiej architektury" - wyprawa, której opiekunem jest Urząd

Miejski w Świdnicy, przedstawia wybrane zabytki okolic Rynku, a w szczególności detale architekto-

można podziwiać od środy 22 grudnia. Na
wystawie zobaczą państwo wykonane za po-
mocą różnych technik plastycznych Szopki
Bożonarodzeniowe zawierające oprócz ele-
mentów religijnych także motywy świdnic-
kie.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, Świdnica

KABARET MŁODYCH PANÓW: "LA-
NY PONIEDZIAŁEK"
27.01.2022, godz. 18:00
Swojskie klimaty, swojskie absurdy, swoj-
skie problemy, swojski humor, swojska jaz-
da bez trzymanki! To przede wszystkim ko-
media, czyli ma bawić. A po drugie "przede
wszystkim", jeśli ktoś dopatrzy się satyry na
otaczającą nas codzienną polską rzeczywi-
stość, to będzie jeszcze lepiej.
Wstęp 85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

KONCERT NOWOROCZNY W KO-
ŚCIELE POKOJU
28 stycznia 2022 godz.18:00 
Ks. bp Waldemar Pytel i Fundacja Dobrej
Muzyki zapraszają na muzyczne rozpoczę-
cie Nowego Roku! 
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy; organizator: Fundacja Dobrej
Muzyki

I LIGA: MKS IgnerHome Volley Świdni-
ca - MKS Energa Kalisz
29.01.2022, godz. 15:00
Bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek
na szczycie tabeli II ligi. Trzeci w stawce MKS
podejmie drugą Energę Kalisz. Tylko zwycię-
stwo przedłuży szanse świdniczanek na awans
do turniejów barażowych o awans do I ligi.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: MKS Volley IgnerHome
Świdnica

I LIGA: ŚKPR Świdnica - Olimp Grod-
ków
29.01.2022, godz. 18:00
Inauguracja rundy rewanżowej w I lidze
szczypiornistów. W Grodkowie świdnicza-
nie nieznacznie przegrali 30:33. Jak będzie
w starciu przed własna publicznością?
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

TARGI TALENTÓW, TWÓRCZOŚCI I
RĘKODZIEŁA
03.02-04.02.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na pierwsze Świdnickie Targi
Talentów, Twórczości i Rękodzieła! Dadzą
nam one możliwość poznania twórczości
zdolnych mieszkańców naszego miasta i re-
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niczne, które decydują o jego unikatowym charakterze. Trasa rozpoczyna się przed Katedrą Świd-
nicką pw. św. Stanisława i św. Wacława, na placu św. Jana Pawła II.

- "Świdnica miastem piwowarskich tradycji" - Quest przybliża historię piwowarstwa w Świdnicy,
którego początki sięgają XIII wieku. Prowadzi w miejsca, w których do dzisiaj widać związek z
branżą piwną. Wyprawa zaczyna się na świdnickim Rynku przy fontannie Neptuna. Opiekunem
Questu jest Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.

- "Podróż w czasie ze świdnicką Biblioteką" - wyprawa prezentuje historię świdnickiej biblioteki
oraz miejsca z nią związane. Start Questu na ul. Franciszkańskiej, na skwerze przy świdnickiej
bibliotece - przy pomniku z dzikami. Opiekunem Questu jest Miejska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

Questy można przemierzać na dwa sposoby:
- z ulotką papierową
wydrukuj ulotkę z portalu www.questy.org.pl (wpisz nazwę interesującej Cię wyprawy) lub

odbierz ulotkę w jednym z punktów: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy
(Rynek 39-40), Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy (ul.
Franciszkańska 18), Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy (Rynek 37), Urząd Miejski w
Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49)

- z bezpłatną aplikacją mobilną "Questy - Wyprawy Odkrywców", dostępną dla systemu Android
i iOS (zainstaluj aplikację, załóż konto użytkownika i wyszukaj interesujący Cię Quest)

 Aby przejść Quest, należy uważnie czytać zawarte w nim wskazówki i rozwiązywać zagadki.
Zebrane na trasie wyprawy litery lub cyfry będą niezbędne do uzyskania hasła końcowego i
otrzymania questowego skarbu.

- Do wspólnej zabawy zapraszamy nie tylko świdniczan, którzy dzięki Questom lepiej poznają
swoją małą ojczyznę, ale również turystów i gości odwiedzających Świdnicę. To świetna propozycja
spędzenia czasu dla grup szkolnych i rodzin z dziećmi. Warto choć na chwilę oderwać się od
komputera, zostawić samochód, ruszyć w teren i wspólnie poszukać questowego skarbu - mówi
Szymon Chojnowski, zastępca prezydent Świdnicy.

Dla 30 osób, które jako pierwsze (licząc od soboty, 22 stycznia br.) ukończą przynajmniej jeden
z trzech świdnickich Questów, urząd miejski przygotował niespodziankę. Aby ją otrzymać, należy
wysłać zdjęcie karty wyprawy z wpisanym hasłem końcowym i przybitą pieczęcią (w przypadku
przejścia wyprawy z ulotką papierową) lub uzyskany dyplom (jeśli Quest był przemierzany z
aplikacją) na adres mailowy: j.lembryk@um.swidnica.pl. W mailu należy podać swoje imię i
nazwisko oraz nick/nazwę użytkownika z systemu www.questy.org.pl. Dodatkowo 30 questowiczów,
którzy jako pierwsi przejdą wszystkie trzy wyprawy, otrzyma Paszport Odkrywcy (specjalną książe-
czkę na pieczęcie Questów) oraz ulotki 12 Questów z najbliższej okolicy, przekazane przez Fundację
Calamita.

Świdnica

ZIMOWA AKADEMIA SPORTU
Sporty zimowe pod dachem hali? To możliwe, co więcej, można przy tym znakomicie się bawić

i na "sucho" spróbować swoich sił w curlingu, biathlonie, hokeju czy jeździe na nartach zjazdowych.
Na dwa dni pełne atrakcji w hali sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno dzieci i
młodzież zapraszają Urząd Miejski w Świdnicy i Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zimowa Akademia Sportu zawita do Świdnicy w poniedziałek i wtorek (31 stycznia i 1 lutego).
W poniedziałek przewidziano dwie sesje: od godziny 9.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.00, natomiast
we wtorek od godziny 9.00 do 15.00, gdy spróbujemy wyłonić mistrzów poszczególnych konkuren-

gionu, którzy do tej pory rzadko, albo wcale,
nie chwalili się swoimi talentami i wyroba-
mi.
Wstęp wolny dla zwiedzających;miejsce:
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11; organiza-
tor: ŚOK

"PIĄTE JAJO" (spektakl familijny)
05.02.2022, godz. 16:00
Jest to moralitet o inności drugiej istoty.
Historia rozgrywa się na podwórzu gospo-
darstwa wśród ptactwa domowego, gdzie
pojawia się jajo niewiadomego pochodze-
nia. Tu zaczyna się problem. Mieszkańcy
podwórka odrzucają bohatera za jego in-
ność. Wszystko kończy się jednak dobrze.
Wstęp 15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"MIŁOSNA PUŁAPKA" (spektakl)
06.02.2022, godz. 17:00
Joanna Galewicz jest piękną, utalentowaną
aktorką u szczytu kariery. Zmęczona natło-
kiem obowiązków decyduje się przyjąć za-
proszenie do jury w amatorskim przeglądzie
teatralnym, który odbywa się nad morzem.
Wstęp 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

RAZ, DWA, TRZY (koncert)
12.02.2022, godz. 16:00
30 lat temu, na korytarzu akademika w Zie-
lonej Górze trójka młodych ludzi zagrała
pierwsze wspólne dźwięki i zaczęła się hi-
storia. Historia zespołu, który pozostał wier-
ny sobie i swojej muzycznej drodze, konse-
kwentnie krocząc z boku głównego nurtu. 
Wstęp 110 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

I LIGA: ŚKPR Świdnica - AZS Zielona
Góra
17.02.2022, godz. 19:30
Nietypowo w czwartek, 17 lutego kolejny
mecz o ligowe punkty zagrają piłkarze ręcz-
ni ŚKPR-u Świdnica. Rywalem Szarych Wil-
ków będzie mocny zespół z Zielonej Góry.
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny

ciąg dalszy na str. 8
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cji. Wstęp i udział w zawodach jest bezpłatny. Swoich sił spróbować może każdy. Atrakcji nie
zabraknie. W biathlonie będzie można postrzelać z broni laserowej, rozegrać mecz hokeja lub
minihokeja, wsiąść na saneczki, poszusować deską snowboardową, a w specjalnym symulatorze
narciarskim zmierzyć się ze stromym, ośnieżonym stokiem. - Każda z zimowych dyscyplin olimpij-
skich jest dyscypliną niszową, razem tworzą atrakcję. Prezentując wszystkie w jednym miejscu,
postanowiliśmy przybliżyć je dzieciom w atrakcyjnych formach aktywności, tak aby mogli spróbo-
wać rywalizacji. Chcemy, aby poczuli zimowe dyscypliny, szczególnie przed Zimowymi Igrzyskami
Olimpijskimi w Pekinie 2022 - podkreślają przedstawiciele Zimowej Akademii Sportu, którzy w
Świdnicy pojawili się już w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas gościli w Szkole Podstawowej nr
105, a w zawodach wystartowali czwartoklasiści z niemal wszystkich świdnickich szkół.

ciąg dalszy na str. 10

Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

KABARET K2 "Jedziemy po bandzie"
20.02.2022, godz. 16:00
"Jedziemy po bandzie" to już szósty pro-
gram Kabaretu K2. Tym razem będzie trochę
mniej grzecznie. Porzucamy poprawność
polityczną, autocenzurę, konwenanse i je-
dziemy po bandzie. Będzie trochę ostrzej
(nie wulgarniej), ale jak zawsze śmiesznie i
czasami mądrze...
Wstęp 50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

II LIGA: MKS IgnerHome Volley Świd-
nica - MKS Dąbrowa Górnicza
26.02.2022, godz. 15:00
Na zakończenie sezonu świdniczanki podej-
mą broniący się przed spadkiem z II ligi
MKS Dąbrowa Górnicza. Na wyjeździe
nasz zespół wygrał bez straty seta. Jak bę-
dzie w rewanżu?
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: MKS Volley IgnerHome
Świdnica

"SEKS, MIŁOŚĆ... I PODATKI" (spe-
ktakl komediowy)
26.02.2022, godz. 17:00
Spektakle o godz. 17.00 i 20.00. Bohatero-
wie komedii "Seks, miłość i podatki" ze
wszelkich sił starają się zadać kłam owej
ponurej podatkowej nieuchronności jedno-
cześnie coraz bardziej nieuchronnie popada-
jąc w karkołomne tarapaty.
Wstęp 100/90 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

I LIGA: ŚKPR Świdnica - Tęcza Kościan
05.03.2022, godz., godz. 18:00
Mecze z tym rywalem zawsze dostarczały
wielu emocji. Kto okaże się lepszy tym ra-
zem? W Kościanie zwyciężył ŚKPR.
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Przedstawiamy harmonogram pracy lodowiska i p³ywalni krytej oraz zajêæ  dla dzieci i m³odzie¿y w hali Zawiszów 
w czasie ferii zimowych (31.01 – 13 .02). Na lodowisku data zakoñczenia ferii oznacza zakoñczenie sezonu. 
Od 14 lutego obiekt bêdzie zamkniêty – rozpoczn¹ siê przygotowania do Zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady 
M³odzie¿y. Nasz obiekt bêdzie goœci³ m³odych sportowców od 17 lutego do 4 marca. 

Lodowisko, ul. Œl¹ska 35
W okresie 31.01.2022-13.02.2022 obowi¹zywaæ bêdzie rozk³ad œlizgawek i cennik jak w weekendy, dni 
œwi¹teczne i ferie:

Poniedzia³ek-czwartek: 8.00, 9.30, 11.00. 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
Pi¹tek: 8.00, 9.30, 11.00. 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
Sobota-niedziela: 11.00. 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00

Promocja dla dzieci i m³odzie¿y – karnet ferie – 14 wejœæ – 60 z³.

Zgodnie z aktualnymi obostrzeniami jednorazowo z lodowiska mo¿e korzystaæ 75 osób. Limit 
nie dotyczy osób zaszczepionych.

P³ywalnia, ul. Równa 9
W okresie 31.01.2022-13.02.2022 obiekt czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7.00-
22.00, w weekendy od 10.00 do 18.00. Wejœcia o pe³nych godzinach.
Godziny sportowe (poniedzia³ek-pi¹tek): 7.00, 8.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00
Godziny sportowe (weekend): 14.00, 15.00

Zgodnie z aktualnymi obostrzeniami jednorazowo z p³ywalni mo¿e korzystaæ 15 osób. Limit nie 
dotyczy osób zaszczepionych.

Hala sportowo-widowiskowa „Zawiszów” im. Haliny Aszkie³owicz-Wojno
31.01 – Zimowa Akademia Sportu: 9.00-12.00, 13.00-15.00
1.02 – Zimowa Akademia Sportu: 9.00-15.00

OBIEKTY ŒOSIR W OKRESIE FERII ZIMOWYCH



Stanowiskom sportowym towarzyszy wystawa historyczna dotycząca zimowych igrzysk olim-
pijskich i startów Polaków z trakcyjnymi eksponatami.

Świdnica Powiat

PORADY PRAWNE. WAŻNA INFORMACJA!
Informujemy wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego, że w związku z przeciwdziała-

niem zagrożeniom związanym z COVID-19, od dnia 24 stycznia do 4 lutego zawiesza się osobiste
wizyty w punktach porad prawnych i obywatelskich.

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego odbywać będzie się wyłącznie przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków
porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 74 85
00 460 lub poprzez rejestrację on-line https://np.ms.gov.pl/ 

MDK Świdnica

FERIE  ZIMOWE 2022
Konkurs plastyczny "ZIMOWE  IMPRESJE"
dla uczestników zajęć stałych w MDK Świdnica

Organizator : Pracownia plastyczna "Mansarda" MDK Świdnica.
Uczestnicy zajęć stałych w MDK w Świdnicy, z wszystkich pracowni.

Temat prac: pejzaż zimowy, kompozycja plastyczna przedstawiająca elementy i symbole kojarzą-
ce się z zimą. Może być ilustracja do wiersza lub bajki o zimie.

Technika: dowolna technika plastyczna : malarska, rysunkowa, graficzna.
Format prac: A4 lub A3 ( kartka z małego lub dużego bloku)

Termin : do 14 lutego 2022 r.

Prace należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2.
Prace należy opisać : imię , nazwisko, wiek, nazwa pracowni, do której uczęszcza uczestnik kon-

kursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Zimowe impresje" i do twórczości plastycznej
podczas ferii zimowych.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

ciąg dalszy na str. 11
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Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

"LA BOMBE" (spektakl komediowy)
06.03.2022, godz. 17:00
LA BOMBE to prawdziwie BOMBOWA
komedia, wspaniali aktorzy, piękna scene-
ria, muzyka, kostiumy i sceny, które spra-
wią, że będziecie śmiać się do łez!
Wstęp 100/110 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

KABARET HRABI "ARIACI"
11.03.2022, godz. 20:00
Badania dowodzą, że statystyczny Polak do
opery idzie raz na 150 lat. Udając się na
spektakl "Ariaci", będzie można mieć to z
głowy. Hrabi i Jakubiec udowadniają, że
opera może być dla człowieka zrozumiała,
pouczająca, wzruszająca, a nawet zabawna.
Wstęp 100 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

IGOR KWIATKOWSKI - "Tylko śmiech
nas ocali"
25.03.2022, godz. 18:00
"Świat kradnie polskie piosenki", "Koniec
Netflixa", Kąpiel tylko raz w tygodniu", Ko-
biety odnoszą liczne obrażenia" - to kilka z
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OSiR Świdnica

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (klasy 7-8 SP)

Dziewczęta z SP 6 w Świdnicy w większości na co dzień trenujące siatkówkę wygrały zawody
klas 7-8 szkół podstawowych w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022". Turniej orga-
nizowany przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji odbył się w czwartek 20 stycznia w Hali
Zawiszów przy SP 1. Do imprezy zgłosiły się trzy reprezentacje świdnickich podstawówek grając
każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Siatkarki z SP 6 łatwo zwyciężyły najpierw z drużyną
SP 105 (25-8, 25-19) a następnie z zespołem SP 1 (25-7, 25-6). Tym samym zawodniczki szóstki
awansowały do dalszych szczebli rozgrywek. W meczu o drugie miejsce pomiędzy SP 105 i SP 1
zwyciężyły dziewczęta z SP 105 (25-11, 25-17). Na zakończenie turnieju drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnione zostały też najlepsze zawodniczki: Julia Kryśko (SP
1), Maja Długołęcka (SP 6), Zuzanna Waryas (SP 105).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 105 - 8 pkt
3. SP 1 - 7 pkt

foto: OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

WYGRYWAMY Z III-LIGOWYMI KARKONOSZAMI
Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica doskonale rozpoczęli serię sparingów przygotowaw-

czych do rundy  wiosennej sezonu 2021/2022. W sobotę w Jeleniej Górze pokonali oni 3:0  grające
w III lidze - miejscowe Karkonosze. Był to pierwszy oficjalny  mecz biało-zielonych w tym roku.

Spotkanie rozpoczęło się nadzwyczajnie,  bo od odśnieżenia sztucznej murawy. W rezultacie
piłkarze obydwu drużyn  rozpoczęli rywalizację z 40-minutowym opóźnieniem. Śnieżna aura nie
ułatwiała gry w pierwszych minutach spotkania, a w grze obydwu zespołów  było widać rezerwę
spowodowaną trwającym okresem przygotowanym. W  przeciągu całego spotkania więcej przy piłce
utrzymali się gospodarze,  ale w zasadzie nic z tego nie wynikało. Karkonosze zagrożenie pod bramką
rywala potrafiły stworzyć tylko po stałych fragmentach, a i te okazje  nie były specjalnie klarowne.
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tematów, z którymi zmierzy się Igor Kwiat-
kowski w swoim premierowym programie
pt. "Tylko śmiech nas ocali".
Wstęp 80/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

I LIGA: ŚKPR Świdnica - Trójka Nowa
Sól
26.03.2022, godz. 18:00
Szare Wilki staną przed szansę zrewanżowa-
nia się rywalom za niespodziewaną przegra-
ną w pierwszym meczu.
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

**********************************
PLAN SPARINGÓW 
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica:
29.01 (sobota): 
Śląsk Wrocław CLJ U-18 - IgnerHome Po-
lonia-Stal Świdnica (wyjazd)  
2.02 (środa): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Granit
Roztoka (dom)  
5.02 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Słowia-
nin Wolibórz (dom)  
12.02 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Carina
Gubin (dom)  
19.02 (sobota): 
MFK Trutnov - IgnerHome Polonia-Stal
Świdnica (wyjazd)  
26.02 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - LZS
Starowice Dolne (dom)  
5.03 (sobota): 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Chro-
bry II Głogów (dom)  
12.03 (sobota): 
Start rundy wiosennej!
**********************************
Wybrane...

KABARETU MŁODYCH PANÓW
"LANY PONIEDZIAŁEK"
27.01.2022 r. godz.18.00
Bilety: 85 zł, sala teatralna Świdnickiego
Ośrodka Kultury
Swojskie klimaty, swojskie absurdy, swoj-
skie problemy, swojski humor, swojska jaz-
da bez trzymanki!
Jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowo za-
bawny spektakl, o którym twórcy mówią
tak:
To przede wszystkim komedia, czyli ma ba-
wić. A po drugie "przede wszystkim", jeśli
ktoś dopatrzy się satyry na otaczającą nas
codzienną polską rzeczywistość, to będzie
jeszcze lepiej.
To opowieść o spotkaniu czterech facetów,
zabawnie nieporadnych w naszych swoj-
skich realiach. Spotykają się w święta.
Trochę przesadzają z alkoholem i wplątują
się w kilka afer, w które na trzeźwo nikt by
się nie wplątał. To opowieść o nas, albo
przynajmniej o kimś kogo znamy. O na-
szych sprawach i problemach. A wiadomo,
że z problemów najlepiej się wyśmiać. Do
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Mimo to po drugiej stronie boiska również  wiele się nie działo. Biało-zieloni jednak byli skuteczni
z kontry i to  właśnie oni otworzyli wynik spotkania. Po rozegraniu z rzutu rożnego,  faulowany w
polu karnym był Damian Kasprzak, a "jedenastkę" na gola  zamienił Wojciech Szuba. W tej części
meczu okazji do podwyższenia  wyniku było jak na lekarstwo, a najlepszą z nich był strzał z okolic
35.  metra Roberta Myrty, po którym jednak piłka minimalnie minęła  poprzeczkę bramki. Gospoda-
rze choć starali się o wyrównanie to nie mogli  znaleźć sposobu na sforsowanie szczelnej obrony
świdnickiego zespołu i  to nawet wtedy, gdy ta obrona dawała im prezenty w postaci źle  rozegranych
akcji.

Po zmianie stron tempo meczu nieco  spadło, a prowadzący w meczu goście postanowili
wyczekać atakującego  rywala. Pierwsza okazja do podwyższenia wyniku nadarzyła się już w po
kilku minutach. Z rzutu wolnego w poprzeczkę trafił Wojciech Szuba.  Później biało-zieloni dobrze
bronili na swojej połowie, nie dawali  rozwinąć skrzydeł rywalom, a przy tym byli niezwykle groźni
atakując po  przechwycie piłki. Z kontrataków zresztą padły obydwa gole w tej połowie  meczu.
Najpierw dobre podanie wykorzystał niezawodny w tym sezonie  Szymon Tragarz, który strzałem w
długi róg nie dał szans bramkarzowi z  Jeleniej Góry, a następnie wynik ustalił Tomasz Trzyna.
Pomocnik ze  Świdnicy nie odpuścił rywalowi i dobiegając do odbitej przez obrońcę  piłki, z bliskiej
odległości pokonał bramkarza Karkonoszy.

To spotkanie nie należało do  najpiękniejszych, ale mimo to wynik robi wrażenie. Biało-zieloni
nie  stracili gola w rywalizacji z III-ligowcem, a sami zdobyli aż trzy. Jest  to dobry prognostyk na
najbliższą przyszłość. Piłkarze IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica wrócą na murawę już za tydzień,
kiedy to zmierzą  się na wyjeździe z CLJ-ką U-18 Śląska Wrocław.

Karkonosze Jelenia Góra - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 0:3 
Skład: Szczepaniuk, Paszkowski, Kasprzak, Salamon, Kozachenko, Sowa, Białasik, Tragarz,

Trzyna, Szuba, Myrta, Telicki, Ilski, Białas, Stachurski, Migas i 2 zawodników testowanych.
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

O ZWYCIĘSTWIE ZADECYDOWAŁY DETALE
Młodzi adepci futbolu jak zawsze  nie zawiedli i stworzyli fantastyczne, sportowe widowisko

podczas  kolejnej imprezy z cyklu IgnerHome Polonia-Stal Świdnica. Hala sportowa w  Witoszowie
Dolnym tym razem gościła zawodników z rocznika 2013.

Na starcie znalazło się osiem zespołów.  Oprócz dwóch drużyn gospodarzy - IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica, w  akcji oglądaliśmy dwie ekipy Akademii Piłkarskiej 13 Świdnica, Gryfa
Świdnica, Akademię Sportu Orzeł Ząbkowice Ślaskie, Pogoń Pieszyce i UKS  Lechię Dzierżoniów.
Podobnie jak podczas ostatniej imprezy przeznaczonej  dla rocznika 2012, tak i teraz zgodnie z
wytycznymi Polskiego Związku  Piłki Nożnej nie liczone były punkty za wygrane mecze. Nagradza-
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czego państwa serdecznie zapraszam (jako
autor).
Janusz Onufrowicz
Podpisując się obiema rękami pod wypowie-
dzią autora mogę tylko jeszcze dodać ( jako
reżyser ), że współpraca z Młodymi Panami
, aktorami specjalizującymi się w występach
kabaretowych, jest dla mnie nowym, cieka-
wym doświadczeniem dającym wielką z tej
współpracy przyjemność i satysfakcję. Je-
stem pewien, że wyniki tej współpracy zo-
staną przez Państwa docenione i spełnią
Państwa oczekiwania.
Jerzy Bończak
Często publiczność nas pyta, skąd panowie
bierzecie pomysły na skecze? My mówimy: z
życia, bo to życie pisze najlepsze scenariusze.
Ten spektakl jest najlepszym dowodem na to,
jak życie potrafi nas wplątać w absurdalne i
śmieszne sytuacje. Dla nas jako zespołu, jest to
nowa przygoda na scenie, nowy etap pracy w
teatrze, którego kabaret jest przecież częścią.
Jesteśmy przekonani że nasze doświadczenie
kabaretowe połączone z gigantycznym do-
świadczeniem Jurka Bończaka jako aktora i
reżysera komedii, tworzy z tej sztuki dobrą i
śmieszną farsę. My tworząc ten spektakl na-
prawdę się dobrze przy tym bawimy i wierzy-
my, że każdy kto zobaczy "Lany poniedzia-
łek" też będzie się z nami dobrze bawił.

Kabaret Młodych Panów ciąg dalszy na str. 16
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no jednak  zespoły grające najbardziej ofensywny futbol. Tym samym o końcowym  rozrachunku
decydował bilans goli. Po rozegraniu wszystkich spotkań  systemem każdy z każdym dwie drużyny
legitymowały się identycznym  bilansem goli (+13). Chodziło o Akademię Sportu Orzeł Ząbkowice
Śląskie i  Akademię Piłkarską 13 Świdnica I. Przy remisie patrzono zatem na wynik  bezpośredniego
spotkania, a tu lepsi okazali się ząbkowiczanie,  wygrywając 2:0. Trzeci stopień podium obsadzili
zawodnicy i zawodniczki  Pogoni Pieszyce. Na wszystkich zawodników czekały okolicznościowe
dyplomy, dla czołowych ekip ponadto puchary i nagrody rzeczowe.  Wyróżniono również najlepsze-
go strzelca, bramkarza i zawodnika turnieju.  O młodych piłkarzy zadbali też patroni turnieju: Mineral
Zdrój (wody  mineralne) i Sad Burkatów (jabłka).

Klasyfikacja końcowa:
 1. Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie
 2. Akademia Piłkarska 13 Świdnica I
 3. Pogoń Pieszyce
 4. IgnerHome Polonia-Stal Świdnica I
 5. UKS Lechia Dzierżoniów
 6. UKS Gryf Świdnica
 7. IgnerHome Polonia-Stal Świdnica II
 8. Akademia Piłkarska 13 Świdnica II
◆ Najlepszy zawodnik: Leon Kijak (Akademia

Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie)
◆ Najlepszy bramkarz: Franciszek Bocian

(Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie)
◆ Król strzelców: Jakub Trzaska - 13 trafień

(Akademia Piłkarska 13 Świdnica I)
tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA
INTERWENIOWAŁA

14.01.2022r. godz. 17.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące palenia papierosów przez podróżnych
na peronie dworca autobusowego Centrum Prze-
siadkowego Świdnica Miasto. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie karząc
mandatami miłośników tytoniu. Przypominamy
- na terenie Centrum Przesiadkowego jest wy-
znaczona palarnia, gdzie bez obaw można się
raczyć wyrobami tytoniowymi.
15.01.2021r. godz. 7.42
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie do operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny, który siedząc na przystan-
ku MPK przy Placu Grunwaldzkim pił wódkę
bezpośrednio z butelki. Gdy na wskazane miej-
sce przybył patrol straży miejskiej mężczyzna
był już kompletnie pijany. Po zbadaniu przez
lekarza został umieszczony w Policyjnej Izbie
Zatrzymań do wytrzeźwienia. W dniu nastę-
pnym, gdy już wytrzeźwiał został za swe czyny
ukarany mandatem karnym.
15.01.2021r. godz. 11.32 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
telefoniczne zgłoszenie dotyczące libacji alkoho-

ciąg dalszy na str. 19

KONCERT NOWOROCZNY W KO-
ŚCIELE POKOJU
28 stycznia 2022 godz.18:00 
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy; organizator: Fundacja Dobrej
Muzyki

Ks. bp Waldemar Pytel i Fundacja Dobrej Mu-
zyki zapraszają na muzyczne rozpoczęcie No-
wego Roku! Już w najbliższy piątek, 28 stycz-
nia 2022, o godzinie 18:00 odbędzie się Kon-
cert Noworoczny w Kościele Pokoju w Świd-
nicy. Wstęp na wydarzenie jest wolny .
Zagrają Zuzanna i Maciej Batorowie na
symfonicznych organach dawnej świdnic-
kiej wytwórni Schlag i Synowie. W progra-
mie znajdą się wirtuozowskie improwizacje
oraz kolędy, do śpiewania których zaprosze-
ni będą wszyscy przybyli!
Zuzanna i Maciej Batorowie to małżeństwo
organistów. Od 2011 roku związani ze Świd-
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lowej w podwórzu przy ulicy Klasztornej. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłosze-
nie. Degustacja trunków została przerwana a jej uczestnicy będą tłumaczyć swe zachowanie przed
sądem.

15.01.2022r. godz. 15.32 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego przed
jednym z budynków przy ulicy Riedla. Skierowany na miejsce patrol szybko zlokalizował
nietrzeźwego, który po zbadaniu przez lekarza został umieszczony w Policyjnej Izbie Zatrzymań
do wytrzeźwienia. W dniu następnym, gdy już wytrzeźwiał został za swe czyny ukarany
mandatem karnym.

15.01.2022r. godz. 20.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny, leżącego na ławce w poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto. Skiero-
wany na miejsce patrol zastał tam osobę nietrzeźwą. W związku z faktem, iż nie było można z
nim nawiązać żadnego kontaktu na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Decyzją lekarza
mężczyzna został przewieziony do szpitala.

17.01.2022r. godz. 15.04 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na
skrzyżowaniu ulicy Waryńskiego z ulicą Wyszyńskiego. Skierowany na miejsce patrol zlokali-
zował nietrzeźwego, który po zbadaniu przez lekarza został umieszczony w Policyjnej Izbie
Zatrzymań do wytrzeźwienia. W dniu następnym został za swe czyny ukarany wysokim manda-
tem karnym.

Gmina Świdnica

GMINNE WODOCIĄGI WPROWADZAJĄ
OGRANICZENIA W OBSŁUDZE KLIENTÓW

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej informuje, że
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.01.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii mając na uwadze

ciąg dalszy na str. 22
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nicą, gdzie tworzą jedno z najbardziej za-
uważalnych centrów muzyki organowej w
Polsce. Prowadzą Fundację Dobrej Muzyki,
w której realizują swoją misję - uczenie le-
pszego rozumienia muzyki organowej. W
ciągu ponad 9 lat działalności Fundacji zor-
ganizowali ponad 150 koncertów, zaprasza-
jąc wybitnych artystów z całego świata. Para
koncertuje  w wielu krajach europejskich
jako duet organowy, wykonując autorskie
transkrypcje organowe na 4 ręce. Prywatnie
rodzice Bernarda, Leonarda i Henryka.
Koncert będzie także transmitowany na pro-
filu Fundacji na Facebooku:
https://www.facebook.com/FundacjaDobr
ejMuzyki/
Szczegóły wydarzenia można śledzić w wy-
darzeniu na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/607106
200584514/
organizatorzy: Kościół Pokoju w Świdnicy
i Fundacja Dobrej Muzyki
mecenasi: Przyjaciele Dobrej Muzyki - Re-
gularni Darczyńcy Fundacji
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bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników BIURO I KASA w siedzibie spółki w Bystrzycy
Dolnej zostają ZAMKNIĘTE do odwołania.

Prosimy o zgłaszanie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną:
◆ podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana umów: tel. 74 851 59 83,  e-mail:

woda@sgpk.pl
◆ podanie stanu wodomierza - telefony do inkasentów: 665-199-104,   665-195-105,   665-201-107
◆ włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:  tel. 74 851 59 81,

e-mail :  techniczny@sgpk.pl
◆ zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan.: tel. 74 851 59 87,  e-mail:

a.hucko@sgpk.pl , a .janus@sgpk.pl
◆ pozostałe sprawy - sekretariat  tel. 74 851 59 80,  e-mail:  sgpk@sgpk.pl

Wskazane jest samodzielne odczytywanie wodomierzy i telefoniczne lub e-mailem podawanie
stanu licznika w terminach odczytów poszczególnych miejscowości.

Wpłaty należności prosimy dokonywać drogą elektroniczną.
Dokumenty należy składać drogą pocztową, do skrzynki podawczej znajdującej się w izolowanej

części wejścia do siedziby spółki lub do skrzynki pocztowej przy wjeździe na teren posesji spółki
albo drogą elektroniczną w postaci skanów na w/w adresy e-mail.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym.

Gmina Świdnica

MAGDALENA FAMUŁA 
NOWYM SOŁTYSEM

LUBACHOWA
W związku z rezygnacją Anety Dżamary-

Szakiel, dotychczasowej sołtys, 20 stycznia mie-
szkańcy Lubachowa ponownie w tej kadencji
wybierali włodarza swojej wsi. W głosowaniu
tajnym na dwóch kandydatów oddano łącznie  45
głosów, w tym 44 ważne i 1 głos nieważny.
Ostatecznie funkcję sołtysa pełnić będzie pani
Magdalena Famuła, zdobywając 35 głosów, a
Adriana Wołosz-Sołtys - 9 głosów.

Serdecznie gratulujemy życząc jednocześnie
powodzenia w pracy na rzecz lokalnej społecz-
ności. Panie Anecie składamy serdeczne podzię-
kowania za dotychczasową współpracę na rzecz
gminy i mieszkańców sołectwa Lubachów.

Gmina Świdnica

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA 
NA WYMIANĘ KOTŁA 

Od 25 stycznia 2022 rusza III część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem
do 69 tys. zł dla mniej zamożnych i z nowymi, łatwiejszymi zasadami.
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Fundacja Dobrej Muzyki jest organizacją
pozarządową, która od 2012 roku realizuje
misję uczenia lepszego rozumienia muzyki
organowej. Regularnie organizuje koncerty
kameralne, recitale organowe i wydarzenia
edukacyjne w ramach kilku festiwali i cy-
klów koncertów muzyki klasycznej rocznie.

TARGI TALENTÓW, TWÓRCZOŚCI I
RĘKODZIEŁA
03.02-04.02.2022, godz. 17:00
Wstęp wolny dla zwiedzających;miejsce:
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11; organiza-
tor: ŚOK

Zapraszamy na pierwsze Świdnickie Targi
Talentów, Twórczości i Rękodzieła! Dadzą
nam one możliwość poznania twórczości
zdolnych mieszkańców naszego miasta i re-
gionu, którzy do tej pory rzadko, albo wcale,
nie chwalili się swoimi talentami i wyroba-
mi. Można będzie zobaczyć i popodziwiać
piękne przedmioty, porozmawiać z  twórca-
mi, a może i kupić coś dla siebie lub na
wyjątkowy prezent. Dla zwiedzających
wstęp wolny.

INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW

Wykonujesz dekoracje, malujesz, rysujesz,
rzeźbisz, tkasz, pleciesz, pieczesz, lub robisz
inne ciekawe artystycznie rzeczy? Zaprasza-
my zatem na pierwsze Świdnickie Targi Ta-
lentów, Twórczości i Rękodzieła. Jeśli masz
talent, nie skrywaj go, pokaż go światu! Po-
dziel się pięknem.

Jak tego dokonać?

Zapisz się, wypełniając kartę zgłoszeniową
i dokonaj opłaty wpisowej.
Przyjdź i zaprezentuj swoje dzieła. My przy-
gotujemy stoiska, na których będziesz mógł
wystawić i być może sprzedać rzeczy, które
stworzyłeś.
Mamy przeczucie graniczące z pewnością,
że uzbiera się spora grupa zdolnych, kre-
atywnych ludzi, więc nie zwlekaj, zgłoś się,
podziel się pięknem!

Do pobrania dla wystawców KARTA
ZGŁOSZENIOWA:
https://sok.com.pl/wp-content/uploads/20
22/01/KARTA-ZGLOSZENIOWA.doc

REGULAMIN

W targach talentów mogą wziąć udział
wszyscy dzieci, młodzież i dorośli.
Organizatorzy zapewniają stoiska dla wy-
stawców.
Organizatorzy zapewniają sobie prawo
do publikowania zdjęć w prasie, i inter-
necie.
Możliwa będzie sprzedaż swoich dzieł.
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Najważniejsze ze zmian, które będą obowiązywać w III części programu Czyste Powietrze, czyli
od 25 stycznia 2022 to:
◆ uwzględnienie możliwości finansowania z Czystego Powietrza, gdy dofinansowanie łączy się z

gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła
do zakończenia okresu trwałości, a także umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy
opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,

◆ dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako
zgodnych z celami programu Czyste Powietrze,

◆ doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze
względów bezpieczeństwa.

Od 25 stycznia 2022 osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny
◆ w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł
◆ w gospodarstwie jednoosobowym 1260 zł
◆ będą mogły otrzymać nawet do 90% wsparcia. Oznacza to, że maksymalnie kwota dotacji

wyniesie 69 000 zł.

Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzy-
mywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjal-
nego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu
dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwy-
ższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste
Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. nie można już składać wniosków o dotacje
na kotły węglowe.

Szczegółowe informacje o programie udzielane są w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym
działającym w Urzędzie Gminy Świdnica przy ul. Głowackiego 4, lub pod nr tel. 74 852 30 67 wew.
114.

Gmina Świdnica

LAURKI 
Z ŻYCZENIAMI 
DLA NASZYCH 

BABĆ I DZIADKÓW 
21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a

dzień później Dzień Dziadka. Z tej okazji do
naszych najbliższych płyną gorące życzenia . 

Za co kochamy nasze babcie i dziadków? Jak
mówią nam przedszkolaki z gminy Świdnica, za
to że się z nami bawią, za to że nas przytulają, że
są dla nas mili, za to że nam pokazują zwierzątka,
za to że się uśmiechają i obdarowują słodkościa-
mi.

Te dni to doskonała okazja, by podziękować
dziadkom za czas poświęcony wnukom, przeka-

zaną wiedzę, a także za troskę i opiekę, a przede wszystkim za ich obecność. To okazja do spotkania
i zapewnienia umiłowane babcie i dziadków że są kochani i potrzebni.

Dla przypomnienia. Dzień Babci obchodzimy w Polsce od 1967 roku, a Dzień Dziadka w naszym
kraju stał się popularny w latach 80. XX wieku.

***
Wszystkim babciom i dziadkom życzymy szczęśliwych dni, spełnienia wszystkich marzeń i dużo,

dużo zdrowia. 
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Opłata wpisowa - 20 zł (wpłata na nr konta:
30 1240 1978 1111 0010 1491 0710 lub
osobiście w siedzibie Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43 - biura czynne w godz.
8.00-16.00 od poniedziałku do piątku).
Autor dzieła akceptuje warunki regulaminu
i wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej PL).

TERMINARZ
- ostateczny termin zgłoszenia - 30 stycznia
(kartę zgłoszeniową należy wysłać na adres
mailowy sok@sok.com.pl lub przynieść
osobiście do siedziby Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43 - biura czynne w godz.
8.00-16.00 od poniedziałku do piątku)
-  ekspozycja / targi - 3-4 lutego (Klub Bol-
ko, pl. Grunwaldzki 11)

"MIŁOSNA PUŁAPKA" (spektakl)
06.02.2022, godz. 17:00
Wstęp 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Joanna Galewicz jest piękną, utalentowaną
aktorką u szczytu kariery. Zmęczona natło-
kiem obowiązków decyduje się przyjąć za-
proszenie do jury w amatorskim przeglądzie
teatralnym, który odbywa się nad morzem.
40-letni przystojny architekt, Paweł, zapra-
sza Joannę na kolację do domu, podczas
której mają omówić szczegóły uczestnictwa
w jury festiwalu. Joanna jest pod wrażeniem
pięknej willi z widokiem na morze, oraz
gościnności gospodarza. Sytuacja zmienia
się diametralnie, kiedy Joanna zamierza
wyjść na galę otwarcia przeglądu teatralne-
go. Paweł przyznaje, że tego dnia ma urodzi-
ny, a na prezent sprawił sobie towarzystwo
uwielbianej aktorki. Przyznaje również, że
festiwal i uczestnictwo w jury były podstę-
pem i mistyfikacją. Początkowo aktorka nie
zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Za-
czyna się bać w chwili, kiedy orientuje się,
że w całym domu nie ma klamek

Znakomita komedia romantyczna, która w
zaskakujący sposób pokazuje relacje mię-
dzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną
walkę między kobietą i mężczyzną. Stawką
jest prawdziwa miłość. Kim byśmy byli,
gdyby nie ona? (...)

Tak jak w życiu, podobnie między główny-
mi bohaterami relacje ewaluują wywołując
coraz silniejsze emocje. Czy pokonają strach
przed bliskością? Czy zdadzą się na in-
stynkt? Czy zrozumieją, czego chcą od życia
i co są gotowi poświęcić, żeby dostać to,
czego pragną? A Ty, co byś zrobił, gdyby
dzisiaj na Twojej drodze stanęła prawdziwa
miłość? Jaka by była Twoja odpowiedź?
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BARAN Niespodziewanie pojawią się nowe
komplikacje w sprawach zawodowych. Trzeba
będzie całkowicie poświęcić się pracy, a zaplano-
wane przyjemności przełożyć na inny czas. Jeżeli
wszystko dobrze przemyślisz, bardzo szybko się
z tym uporasz. Sprawy finansowe ułożą się po
Twojej myśli. 
BYK Będziesz miał świetny nastrój. Sprawy na
których Ci zależy dobrze się ułożą. Nadrobisz
zaległości w pracy zawodowej i zostaniesz doce-
niony przez przełożonych. Z gotówką też będzie
nie najgorzej. Najbliższą niedzielę spędzisz w
gronie osób bliskich Twojemu sercu.

BLIŹNIĘTA Nie unikniesz tej konfrontacji. To
spotkanie jest po prostu koniecznością. Będziesz
musiał stawić czoło trudnościom i postarać się je
pokonać. Świetnie ułożą się stosunki z partne-
rem. Osiągniecie kompromis w sprawie, na którą
mieliście zupełnie odmienny pogląd. Sytuacja
finansowa na razie nie ulegnie poprawie.
RAK Rodzinne dyskusje na temat pieniędzy
skończą się kłótnią, po której nadejdą ciche dni.
Ukojenie znajdziesz w pracy zawodowej. Poja-
wią się nowe zadania do wykonania i to one
pochłoną Twoją uwagę. Do problemu trzeba bę-
dzie jednak powrócić. Pieniędzy znikąd nie przy-
będzie, a wydatki się piętrzą.
LEW Będziesz miał wiele ciekawych pomysłów
i cały wolny czas poświęcisz na ich realizację.
Przyniesie Ci to wiele radości i satysfakcji. W
pracy na razie nic się nie zmieni, więc nadal
będziesz do niej chodził z niechęcią. Zaczniesz
myśleć o zmianie tej sytuacji i rozglądać się za
jakimś nowym zajęciem.
PANNA Dokładnie przemyśl swoje plany. Dzia-
łasz zbyt pochopnie. Nie warto podejmować takie-
go ryzyka. Nie zapomnij o ważnej uroczystości.
Partner by Ci tego nie wybaczył. W pracy ktoś
będzie z Tobą konkurował i ciągle Cię denerwował
swoim zachowaniem. Nie daj się ponieść emocjom.
Wkrótce wszystko wróci do normy.
WAGA Twoje serce mocniej zabije do kogoś
spod znaku Ryb. Będziesz ciągle myślał o tej
osobie, a wszystko inne przestanie mieć teraz
znaczenie. Jeżeli nie popełnisz jakiegoś głu-
pstwa, to może coś z tego wyjdzie. Postaraj się

lepiej zaplanować swoje wydatki. Na pieniądze
trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
SKORPION  Skończą się Twoje problemy fi-
nansowe. Będziesz mógł zapłacić zaległe ra-
chunki, zainwestować gotówkę w nowe interesy.
Dobry nastrój dodatnio wpłynie na Twoje relacje
z bliskimi. Będziesz szczęśliwy i pełen energii do
dalszego działania. Postaraj się rozsądnie wyda-
wać zarobione pieniądze.
STRZELEC Dobra passa w interesach. Zaro-
bisz dużo i szybko. Postaraj się jednak być wier-
ny zasadom. Zapłać zaległe rachunki, trochę się
tego nazbierało. Spokojne życie rodzinne zosta-
nie zakłócone przez jakieś ważne wydarzenie.
Będziecie się spierać, bo każdy z was zapragnie
mieć decydujące zdanie w tej sprawie.
KOZIOROŻEC Nareszcie będziesz miał wię-
cej czasu dla siebie. Zechcesz odpocząć od spraw
zawodowych, które są źródłem ciągłego niepo-
koju i stresu. Nadchodzący weekend spędzisz w
gronie przyjaciół. Będzie bardzo wesoło. Sytu-
acja finansowa nie ulegnie poprawie. Nadal mu-
sisz starannie planować wydatki.
WODNIK Postaraj się odpocząć. Ostatnio bar-
dzo ciężko pracowałeś i Twoja forma wyraźnie
spadła. Długo tak nie pociągniesz. Pomimo, że
sprawy zawodowe przyniosą  Ci wiele zadowo-
lenia i satysfakcji. Wspólnie z przyjaciółmi
weźmiesz udział w jakiejś ważnej uroczystości.
Postaraj się starannie do niej przygotować. Ktoś
będzie obserwował Twoje poczynania.
RYBY Wydałeś za dużo pieniędzy i teraz masz
poczucie winy. Ciężko będzie powiązać koniec z
końcem. Na przyszłość bardziej zastanawiaj się
nad wydatkami. W pracy nastąpi ożywienie.
Przybędzie obowiązków i spraw do załatwienia.
W piątek otrzymasz jakąś przesyłkę.

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

◆ SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie
("pełna własność" z KW) położone jest w
Świdnicy na Osiedlu Młodych w atrakcyj-
nym budynku wybudowanym metodą tra-
dycyjną - z cegły w 1993r. Składa się z 4
pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc
o łącznej powierzchni 75 m kw. oraz du-
żego balkonu a także piwnicy 5 m kw..
Położenie lokalu na 4/4 piętrze. Ściany
malowane farbami emulsyjnymi, na pod-
łogach mozaika parkietowa. Łazienka ob-
licowane glazurą.Cena 340 000 zł - do
negocjacji! Kontakt: 600 950 193 w godz.
10 - 21.

◆ Sprzedam mieszkanie w Świebodzicach,
57 m kw., po generalnym remoncie. Tel.
721 397 188.

N I E R U C H O M O Ś C I
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III piętro, do wykończenia, Cen-
trum, cena 225.000 zł
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł 
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-
lice ul. Pakowej 220.000 zł 
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,
190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewani emiejskie, oś.
Młodych 420.000 zł
0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie elektrczne -
kominkowe, Zarzecze 264.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewani emiejskie -
309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący,
Bystrzyca Dolna 430.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -
265.000 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -
265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł 
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV piętro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I piętro, winda, miejsce
parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260 zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 zł/m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m
kw.
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie
gazowe, Zawiszów 3.500 zł
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze
socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł

0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłownia 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 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
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 Marcinowice 110.000
zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł
netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący, Bystrzyca Dolna
430.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostojący, 10 km od
Świdnicy 890.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
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