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W skrócie...

WYSTAWA "Cały świat w moich rękach.
Kronika świata w wykonaniu Franciszka
Jarzyny"
do 30.04.2022
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza na wystawę "Ca-
ły świat w moich rękach. Kronika świata w
wykonaniu Franciszka Jarzyny". Wystawa
prezentuje ręcznie wykonane zeszyty, stano-
wiące kronikę minionych wydarzeń. Cały
zbiór obejmuje 86 zeszytów za lata 1960-
1991.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

WYSTAWA CZASOWA - Wieża Ratuszo-
wa - powstanie, katastrofa, odbudowa
do 24.04.2022, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
nową wystawę czasową "Wieża Ratuszowa
- powstanie, katastrofa, odbudowa". Ekspo-
zycja poświęcona jest 55 rocznicy katastrofy
budowlanej do której doszło 5 stycznia 1967
roku, w wyniku której świdnicki Rynek na
blisko 45 lat pozbawiony został swojego
symbolu.
Wstęp N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica

KABARET HRABI "ARIACI"
Nowa data wydarzenia to: 2.04.2022 go-
dzina 17:00 i 20:00
Zmianie ulega data wydarzenia. Wszy-
stkie bilety wraz z zawartymi danymi po-
zostają ważne i obowiązują w nowym ter-
minie.
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

WYSTAWA: Maksymilian Wnęk Metalo-
plastyka i malarstwo.
do 06.042022 
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

WYSTAWA "PABLO PICASSO - GRAFI-
KA NIEOKIEŁZNANA"
kwiecień 2022
Grafika stanowi jedną z dyscyplin, którymi
zajmował się Picasso. Uprawiał wiele jej od-
mian m.in. akwatintę, drzeworyt, linoryt, sta-
loryt, mezzotintę, preferując jednak litografię i
akwafortę. Teraz ich wyjątkowy wybór będzie
można zobaczyć w Galerii Fotografii.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

IGOR KWIATKOWSKI - "Tylko śmiech
nas ocali"
25.03.2022, godz. 18:00

Świdnica

PRACOWNICY ZUS W WEEKEND POMOGĄ
OBYWATELOM UKRAINY W ZŁOŻENIU

WNIOSKÓW O 500+
W najbliższy weekend pracownicy sal obsługi klientów w placówkach Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych będą pomagali uchodźcom z Ukrainy w składaniu wniosków o 500 +. 26 marca (sobota)
oraz 27 marca (niedziela) sale obsługi klientów będą otwarte od 9:00 do 15:00. Dotyczy to placówek
ZUS w: Wałbrzychu, Świdnicy, Dzierżoniowie, Kłodzku, Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Lubaniu,
Zgorzelcu.

Wnioski o świadczenie 500 + można składać tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług
Elektronicznych PUE ZUS.

Aby złożyć wniosek obywatel Ukrainy powinien mieć ze sobą:
1. zaświadczenie o nadanym nr PESEL - UKR (rodziców i dzieci);
2. numer rachunku bankowego w polskim banku;
3. adres e-mail;
4. telefon z polskim numerem.
W składaniu wniosków pomogą pracownicy Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w

Wałbrzychu.

Świdnica

WNIOSEK O REFINANSOWANIE KOSZTÓW
POBYTU UKRAIŃCÓW

Osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy mogą ubiegać się o
refinansowanie kosztów ich pobytu. Wysokość świadczenia pieniężnego wyniesie 40 zł dziennie za
osobę, czyli do 1200 zł miesięcznie.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę
osób, na które chce się uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwa-
terowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i
wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne
świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy
szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do
zakwaterowania.

Zgodnie z obowiązującym od 15 marca rozporządzeniem w sprawie świadczenia pieniężnego
przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość
świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na
podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej
niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Wnioski dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Biurze Obsługi Kancelaryjnej, w
pokoju 1 a na parterze. Można je także pobrać ze strony internetowej urzędu (http://bip.swidni-
ca.nv.pl/swidnica,m,11936 ,ogloszenia-wydzialu-gospodarki-mieszkaniowej.html). 

Świdnica

WIOSENNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Z myślą o świdnickich seniorach (w wieku 60+) i dzieciach (w wieku od 7 do 14 lat) będących

pod ich opieką, miasto Świdnica organizuje kolejne bezpłatne zajęcia. Odbędą się one w kwietniu i
maju. Zaplanowano:
◆ zajęcia rękodzielnicze;
◆ warsztaty rozwijające umysł - integracja poprzez kreatywne gry i zabawy.

Zapisy do poszczególnych grup już od środy, 23 marca prowadzić będzie Regionalna Informacja
Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy (Rynek 39-40) ). W pierwszych dwóch dniach zapisywać się

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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"Świat kradnie polskie piosenki", "Koniec
Netflixa", Kąpiel tylko raz w tygodniu", Ko-
biety odnoszą liczne obrażenia" - to kilka z
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 Asz-
kiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR Ś-ca

KONCERT - BRYSKA
26.03.2022, godz. 17:00
Ukrywająca swoje prawdziwe oblicze wokali-
stka Bryska w ostatnich miesiącach może po-
chwalić się większą ilością premier, niż nieje-
den artysta. 21-latka w swoich tekstach bawi
spostrzeżeniami na temat rzeczywistości.
Wstęp 70 zł;  miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

I ENDOBIEG 
27.03.2022, godz. 12.00
Świdnicka Fundacja EndoMama zaprasza
na I EndoBieg połączony z piknikiem ro-
dzinnym. Sportowo-rekreacyjna akcja ma
promować wiedzę o endometriozie i sposo-
bach jej leczenia. EndoBieg rozpocznie się
27 marca o godz. 12.00 w świdnickim Parku
Centralnym.
Wstęp wolny;  miejsce Park Centralny w
Świdnicy, organizator: Fundacja EndoMama 

67. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI
30.03.2022 10:00
Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warsza-
wie i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają
na 67. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI. Zgłoszenia uczestników
należy wysłać na adres: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica do dnia
21.03.2022 r.

www.expressem.eu

mogą tylko seniorzy wraz z dziećmi nad którymi będą sprawować opiekę. W przypadku wolnych
miejsc, od 25 marca będą prowadzone zapisy samych seniorów chcących wziąć udział w warsztatach.

Zajęcia odbywać się będą popołudniu, w dwóch różnych lokalizacjach,czyli w:
◆ Szkole Podstawowej nr 2 w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30 
◆ Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w Świdnicy, Rynek 39/40.

Niezbędne dane do zapisów: imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr telefonu.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń.

Świdnica

PIERWSZE WIOSENNE KWIATY 

Ponad 11 tysięcy bratków i stokrotek zostanie nasadzonych na placach, skwerach i w pasach
drogowych. Pięknymi kwiatami "pokolorujemy" ponad 400 metrów kwadratowych miasta. 

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

KONCERT BENEFITOWY: Świdnica
dla Ukrainy
02.04.2022 17:00
Zapraszamy na koncert benefitowy świdnic-
kich artystów dla Ukrainy. Jeśli chcesz po-
dzielić się swoją sztuką (obrazy / płyty /
sprzęt muzyczny) w celu wsparcia naszego
benefitu, zapraszamy do kontaktu (truska-
wka@sok.com.pl).
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

PIOTR BAŁTROCZYK
03.04.2022 18:00
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.
Wstęp 65 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

KONKURS PALM WIELKANOC-
NYCH
Ostateczny termin zgłaszania palm:
6.04.2022. 
godz. 11.00 - wernisaż wystawy pokonkur-
sowej Nawiązując do polskiej tradycji przy-
gotowania palm wielkanocnych i święcenia
ich w kościele Świdnicki Ośrodek Kultury
po raz siedemnasty zaprasza do wzięcia
udziału w konkursie palm wielkanocnych.
Wstęp wolny; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43; organizator: ŚOK

RUFI RAFI EXTRA SHOW [spektakl fa-
milijny]
09.042022, godz.16:00 - 17:00
Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza na spektakl familijny "Rufi Rafi Extra
Show", który zaprezentuje Klaun Rufi Rafi
i jego teatr Czerwona Walizka.
Bilety: 15 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury

"PRZYCHODZI BABA DO LEKA-
RZA" (komedia muzyczna)
11.04.2022 17:00
"Przychodzi baba do lekarza" to muzyczna
komedia romantyczna z muzyką na żywo!
Mnóstwo zabawnych pomyłek, piosenki
wykonywane na żywo i elementy tańca,
gwarantują niezapomniany wieczór.
Wstęp 110 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"MIĘDZY PŁOTEM A KOWADŁEM"
(spektakl)
23.04.2022 18:00
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Różnokolorowymi bratkami obsadzony zostanie pl. św. Małgorzaty. Kwiaty pojawią się w
kuwetach wokół małej i dużej fontanny. Ozdobią one również teren przy kamieniu pamięci przy pl.
św. Małgorzaty,  skwer przy ul. Franciszkańskiej, plac 1000-lecia Państwa Polskiego, pasaż przy ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, skwer przy ul. Marii Konopnickiej i Grodzkiej oraz skwer przy
ul. Dworcowej. 

W obrębie pasów drogowych kwiaty zakwitną na rondach przy ul. Wałbrzyskiej/Polna Droga
oraz ul. Mikołaja Kopernika/Przemysłowej, jak również na wysepkach przy pl. Grunwaldzkim.
Posadzone zostaną także na rondzie u zbiegu ulic Kopernika i Kliczkowskiej. Bratki pojawią się w
gazonach ustawionych przy ul. Mennickiej, Trybunalskiej, Komunardów oraz na  pl. Wolności i pod
halą targową przy pl. Grunwaldzkim. 

Już niedługo zakwitną również tulipany, których cebule zostały posadzone jesienią ubiegłego
roku. Ozdobią one gazony przy al. Niepodległości, pl. Grunwaldzki, pl. Jana Pawła II, pl. św.
Małgorzaty oraz skwer przy ul. Wałowej. Tulipany rosną także na świdnickich rondach: Orląt
Lwowskich, przy ul. Śląskiej/Pionierów, ul. Pionierów/Sprzymierzeńców, ul. Kliczkowskiej oraz
zieleńcach przy ul. Bohaterów Getta, ul. Komunardów i pl. Wolności. 

Świdnica

MIŁOSZ KOZYCZ - MEDIALNY EKSPERT
Miłosz Kozycz - tegoroczny maturzysta I

Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowi-
cza został Finalistą VIII Olimpiady Wiedzy o
Mediach.

Finał odbył się  18.03.2022r. w formie zdal-
nej i tym samym Miłosz po mistrzowsku zakoń-
czył trwające od listopada zmagania z tą tematy-
ką. Organizatorem olimpiady, otoczonej meryto-
ryczną opieką przez Polskie Towarzystwo Ko-
munikacji Społecznej, jest Wydział Dziennikar-
stwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu War-
szawskiego. A całość objęta honorowym patro-
natem Ministra Oświaty i Nauki oraz Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji. Nasz Finalista jest
uprawniony do preferowanych warunków rekrutacyjnych na wydział dziennikarstwa na kilku uczel-
niach w kraju. Z Dolnego Śląska w tym wyjątkowym gronie znalazło się jedynie dwóch finalistów i
laureatów. W tym nasz Miłosz. Miłoszu, wielkie, wielkie gratulacje! Dla Ciebie i Twojego szkolnego
mentora - prof. Marty Grylewicz Kędzi.

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Świdnica

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE 
WRÓCIŁY Z PRZYTUPEM

Znakomita frekwencja - aż 175 uczestników, nowe konkurencje - do biegów doszły skok w dal
i pchnięcie kulą oraz test aparatury mierzącej czas - takie nowości przyniosła pierwsza w 2022 roku
edycja Świdnickich czwartków Lekkoatletycznych. Wydarzenie współorganizowane przez Świdnic-
ką Grupę Biegową, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiatowe Zrzeszenia Ludowych

Zespołów Sportowych w Świdnicy, Urząd Miejski w Świdnicy, Lokalną Organizacje Turystyczną
Księstwo Świdnicko-Jaworskie oraz wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski w skoku w dal
Mateusza Jopka w czwartek, 17 marca odbyło się na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego.



Od 2014 roku przy ulicy Traugutta 7 w Úwidnicy z powodzeniem funkcjonuje 
Technikum Ortopedyczne. Od wrzeúnia 2022 roku zostanie równieý urucho-

miony  nowy  kierunek:  TECHNIK  WETERYNARII. 
Obecnie zdecydowaliúmy siæ poszerzyã ofertæ edukacyjnà o Technikum 

Weterynaryjne,  jest  to  nowoúã  na  rynku  edukacyjnym w  naszym  regionie.
Wielu techników weterynarii jest "praw¹ rækà" weterynarza. Asystujà przy 

zabiegach, w tym chirurgicznych, wykonujà zabiegi fizykoterapeutyczne, podajà 
zlecone leki, opiekujà siæ zwierzætami w rekonwalescencji.  Ponadto mogà zna-

leêã zatrudnienie w fermach, zakùadach hodowli zwierzàt, zakùadach prze-

twórstwa spoýywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sani-
tarno-weterynaryjnym.

Osoby koñczàce naukæ w naszej szkole zdajà maturæ i egzamin zawodowy.
Absolwenci mogà podjàã pracæ lub rozpoczàã studia na wybranym przez 

siebie  kierunku.
Wiedza i umiejætnoúci zdobyte podczas piæcioletniej nauki sà bardzo dobrym 

przygotowaniem do podjæcia studiów na wydziale medycyny weterynaryjnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do zapoznania siæ z ofer-

tà  szkoùy  na  stronie  www.toswidnica.pl  oraz  wziæcia  udziaùu  w rekrutacji.

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych 

TECHNIK WETERYNARII

Technikum Weterynaryjne i Technikum Ortopedyczne 
w Úwidnicy

ul. Traugutta 7,  58-100 Úwidnica
tel. 74 85 13 157 
tel. 507 466 607

www.toswidnica.pl                 sekretariat@sced.pl
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Zawody rozpoczęły cykl ŚCZL. Kolejne spotkania odbędą się 7 kwietnia, 12 maja i 2 czerwca.
Od kwietniowej edycji, na wybranych dystansach biegowych oraz w konkurencjach technicznych
będą to również eliminacje do ogólnopolskiego finału Czwartków Lekkoatletycznych, które organi-
zowane są pod egidą Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzieży. Dzięki temu, że wyniki ze świdnickich
imprez trafią do ogólnopolskiej bazy będziemy mogli wyłonić reprezentację naszych młodych
sportowców, które w czerwcu wyjadą na finał krajowy z udziałem dzieci z całej Polski.

W trakcie zawodów testowano aparaturę mierzącą czas, którą zakupiono ze środków Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
gminie miasto Świdnica - w publikowanych przez nas wynikach uwzględniono część czasów.

Warto dodać, że dużym urozmaiceniem wydarzenia okazały się konkurencje techniczne. W
organizację konkursów w skoku w dal zaangażował się pochodzący z Jaworzyny, a od niedawna
mieszkający w Świdnicy Mateusz Jopek, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów. Nad
rzutnią do pchnięcia kulą czuwał natomiast trener lekkoatletyki Ryszard Mydłowski z GLKS
Świdnica.

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne wróciły do sportowego kalendarza Świdnicy w 2019 roku
i od tego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością - w odbywających się raz w miesiącu spotkaniach
uczestniczyło nawet ponad 150 osób. Udział w zawodach jest bezpłatny, ale ograniczony tylko dla
dzieci i młodzieży zamieszkującej w powiecie świdnickim.

Wyniki znajdziecie: na fb Świdnickiej Grupy Biegowej i stronie internetowej OSiR Świdnica  

Ta wzruszająca komedia opowiada historię
dwóch mężczyzn, syna i ojca, którzy są zbyt
uparci, by otworzyć swoje serca jeden na
drugiego. Nie radzą sobie z okazywaniem
uczuć. Rozdzieleni na lata, dziś jako dorośli
mężczyźni, stają wobec siebie zupełnie bez-
radni, czupurni, przytłoczeni emocjami i
oślim uporem.
Wstęp 95/90 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"WĄSIK" (spektakl)
26.05.2022 18:00
Młody, ciamajdowaty (jak o nim mówią zna-
jomi), bezrobotny młody mężczyzna przy-
gotowuje się na pierwszą wizytę przyszłego
teścia, ortodoksyjnego żyda.
Wstęp 100 zł; mejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); oganizator: ŚOK

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

Koncert - BRYSKA
26.03.2022, godz. 17:00
Ukrywająca swoje prawdziwe oblicze wo-
kalistka Bryska w ostatnich miesiącach mo-
że pochwalić się większą ilością premier, niż
niejeden artysta. 21-latka w swoich tekstach
bawi spostrzeżeniami na temat rzeczywisto-
ści.
Wstęp 70 zł;  miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Mało kto wie, jak wygląda naprawdę, ale
wiele osób słyszało jej utwory. Ukrywająca
swoje prawdziwe oblicze wokalistka Bryska
w ostatnich miesiącach może pochwalić się
większą ilością premier, niż niejeden artysta.
21-latka w swoich tekstach bawi spostrzeże-
niami na temat rzeczywistości, nie szczędzi
gorzkich słów swoim ex-om w balladach, w
dynamicznych utworach porusza tematy, ja-
kich na próżno szukać we współczesnym po-
pie. Wszystko w takt melodii tak chwytliwych,
że od jakiegoś czasu nucą je prawie wszyscy.
Od kwietnia 2021 roku, kiedy zadebiutowała
singlem "naiwna", przyzwyczaiła fanów do
regularnego wydawania nowej muzyki - czy
to jako oficjalne single, tzw. piosenki pomię-

ciąg dalszy na str. 8
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Świdnica

CZWÓRKI - MINISIATKÓWKA DZIEWCZĄT KLAS 6 SP

 Młode siatkarki z SP 105 w Świdnicy awansowały do dalszego szczebla rozgrywek i powalczą
w strefie wałbrzyskiej w zawodach Czwórek minisiatkówki dziewcząt klas 6 szkół podstawowych.
We wtorek 15 marca w Hali Zawiszów przy SP 1 odbyły się zawody Czwórek, które wyłoniły
zwycięzcę na poziomie miejskim. Niestety głównie z powodów chorobowych z wcześniej zgłoszony
pięciu reprezentacji świdnickich podstawówek do turnieju przystąpiły tylko dwie drużyny. W meczu
pomiędzy zawodniczkami SP 105 i SP 6 od razu znany był faworyt. Praktycznie cały skład sto piątki
to na co dzień trenujące siatkarki i wiadomym było, że to one zajmą pierwsze miejsce w imprezie.
W tej dyscyplinie sportu system rozgrywek polega na grze w pierwszym secie czwórką zawodniczek

ciąg dalszy na str. 10

dzy czy remixy. Wszystkie z nich w tempie
wręcz geometrycznym zdobywają coraz
większe grono fanów. Największym osiąg-
nieciem w radiach był remix jej piosenki
"lato (pocałuj mnie) (MANDEE Remix)" -
piosenka dotarła do 2. Miejsca Krajowej
listy Airplay Chart i stała się jednym z hitów
roku. W jej ślady idzie aktualnie przeróbka
jej innej kompozycji  - odbicie (Mark Neve
Remix) pod koniec stycznia 2022 był naj-
częściej wyszukiwaną piosenką w Polsce w
aplikacji Shazam!
Przed Bryską wciąż premiera jej pierwszej
płyty długogrającej. 11 Utworowe wydaw-
nictwo "jestem Bryska" wydane w listopa-
dzie 2021 w formie cyfrowej i na winylu
nazywane jest mini-albumem. Znalazł się
tam wybór już wydanych singli: "panika",
"drama" , "jestem Bryska", "BFF" a także
wspomniane "lato (pocałuj mnie)" w dwóch
wersjach i anglojęzyczna kompozycja "Burn
This Love" (dostępna tylko na winylu).
Rok 2022 to dla Bryskiej premiera kolejnych
nowych utworów - w tym przepięknej "Atlan-
tydy", jaka zachwyciła fanów pod koniec sty-
cznia. W lutym i marcu artystka wyruszy na
swoją pierwszą trasę koncertową wraz z Luną.
Wśród miast, w których zobaczyć i usłyszeć na
żywo będzie można obie panie są Kraków,
Wrocław, Poznań i oczywiście Warszawa.
A to tylko początek tego co uznawana za
muzyczne objawienie ubiegłego roku Bry-
ska przygotowała dla swoich fanów. Tako
twarz programu RADAR Spotify oraz TIDAL
Rising ciężko pracująca nad kolejnymi muzy-
cznymi premierami, zaskakuje pomysłami i
robi wszystko, aby udowodnić, że pokładane
w niej nadzieje nie były na wyrost.
Więcej o Bryskiej usłyszycie w radiu i znaj-
dziecie na mediach społecznościowych Wa-
szych znajomych ?

KONCERT BENEFITOWY: Świdnica
dla Ukrainy
02.04.2022 17:00
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plus rezerwowa, natomiast w drugim secie gra kolejna czwórka drużyny plus rezerwowa. W
ewentualnym tie-breaku dozwolony jest już dowolny skład czwórki na boisku. Tradycyjnie na
zakończenie turnieju organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował dla zespołów
pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnione zostały tez najlepsze zawodniczki drużyn: Hanna
Adamska (SP 6), Lena Jasińska (SP 105).

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

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

BIAŁO-ZIELONI DWUNASTOLATKOWIE 
W DOLNOŚLĄSKIEJ KADRZE!

Po ostatnich powołaniach dla piłkarzy z rocznika 2009, klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
wprowadził do kadry Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej kolejnych zawodników, ale tym razem
z rocznika 2010: Nada Ali (IgnerHome Polonia Stal Świdnica), Politański Mateusz (IgnerHome
Polonia Stal Świdnica), Waśniowski Piotr (IgnerHome Polonia Stal Świdnica). Dwudniowy turniej
reprezentacji wojewódzkich związków piłki nożnej odbywa się w dniach 23-24 marca w Jarocinie
(Wielkopolska).  

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Powiat Świdnica

CZWARTY ODDZIAŁ PRZYGOTOWAWCZY
W związku ze sporym zainteresowaniem Powiat Świdnicki, od 28 marca, uruchamia kolejny,

czwarty już, oddział przygotowawczy dla uczniów z ogarniętej wojny Ukrainy.
Oddział powstanie przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Świdnicy (ul.

Równa 11, tel. +48 74 852 05 73, sekretariat@lo2.swidnica.pl)
Oddział przygotowawczy to specjalna forma kształcenia dla obcokrajowców, którzy w ogóle nie

władają językiem polskim. Program nauczania w oddziale przygotowawczym będzie opierał się na
ramowych planach nauczania i podstawie programowej kształcenia w czteroletnim liceum ogólno-
kształcącym. Dla wszystkich uczniów przewidziane są osobne godziny języka polskiego jako języka
obcego. Naukę w oddziale przygotowawczym mogą rozpocząć uczniowie z Ukrainy, którzy mają
ukończone co najmniej 8 lat nauki szkolnej w systemie edukacji Ukrainy.

ciąg dalszy na str. 11

Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
Jeśli chcesz podzielić się swoją sztuką (ob-
razy / płyty / sprzęt muzyczny) w celu wspar-
cia naszego benefitu, zapraszamy do konta-
ktu (truskawka@sok.com.pl).
Planujemy na miejscu uruchomić sprzedaż
podarowanej przez Was sztuki i przedmio-
tów, które zasilą finansowo naszą akcję.
W Klubie Bolko Świdnickiego Ośrodka
Kultury wystąpią:

AKADEMIA ROZWOJU TALENTÓW 

BLUEFACES [synth pop] 

COMMON SWIFT [space rock]
Polski zespół space-rockowy utworzony w
2021 roku w Świdnicy. Wykonują instru-
mentalne kompozycje inspirowane muzyką
filmową, bazujące na gęstej fakturze gitar i
skomplikowanej sekcji rytmicznej. W skład
grupy wchodzą: Patryk Dorobek (gitara),
Wojciech Czarkowski-Guziuk (bas) i Kamil
Dec (perkusja).

FANKLUB [pop] 
Na chwilę obecną szumnie nazwany zespo-
łem duet, w skład którego wchodzi dwoje
muzycznie spokrewnionych dusz, wspólnie
tworzących muzykę z pogranicza popu,
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Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym będą prowadzone w języku polskim. Oddział
ten zostanie objęty opieką osoby władającej biegle językiem ukraińskim, która w trakcie lekcji służyć
będzie pomocą nauczycielom polskim.

Każdy uczeń oddziału przygotowawczego zostanie do niego zakwalifikowany przez zespół
kwalifikujący, a o ostatecznym przyjęciu do oddziału decydować będzie dyrektor szkoły.

Młodzież z Ukrainy, która włada choć trochę językiem polskim, powinna starać się o przyjęcie
w pozostałych szkołach prowadzonych przez Powiat Świdnicki, gdzie również zostaną oni objęci
stosowną opieką i dodatkowymi zajęciami z języka polskiego.

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała....
11.03.2022r. godz. 18.37 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące spożywania alkoholu na
poczekalni dworca autobusowego przy ulicy Kolejowej. Skierowani na miejsce funkcjonariusze

zastali tam Piotra K., który już wielokrotnie był karany za podobne czyny. Tym razem dodatkowo
zanieczyścił poczekalnię. Za oba te czyny mężczyzna odpowie przed Sądem Rejonowym w
Świdnicy.

14.03.2022r. godz. 8.47 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny, który przed wejściem na poczekalnię dworca PKP Świdnica Miasto
załatwił potrzeby fizjologiczne. Skierowany na miejsce patrol stwierdził, że jest to osoba
bezdomna, wielokrotnie karana w związku z powyższym za swoje zachowanie odpowie  przed
sądem.

15.03.2021r. godz. 12.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na
klatce schodowej budynku przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Zgłaszająca twierdziła, że osoba ta
jest nietrzeźwa i nie chce opuścić budynku. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie.
Z mężczyzną nie można było nawiązać żadnego kontaktu. Strażnicy wezwali pogotowie ratun-
kowe. Nietrzeźwy został przewieziony do szpitala "Latawiec"

16.03.2022r. godz. 20.45 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny leżącego na ławce w poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto. Skierowani
strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Na ławce leżał nietrzeźwy, bezdomny mężczyzna, który
zanieczyścił to miejsce. Za swoje zachowanie odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

17.03.2021r. godz. 00.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne  zgłoszenie dotyczące mężczyzny
leżącego we wiacie przystankowej na Placu Grunwaldzkim. Skierowany na miejsce patrol

funk’u i elektroniki. Tekstami, kompozycja-
mi i wokalem zajmuje się Małgorzata Sza-
bunia, a za produkcję, aranże i klawisze od-
powiada Maciek Janus.

HAFT [blues rock] 

NEWART [alternatywa] 
Świdnicki duet zadebiutuje na naszej scenie.
Bardzo skryci, ale muzyka przemówi za
nich. Skład: Łukasz (wokal), Łukasz (gitara)

OYA [rock] 
Pochodzą ze Strzegomia i grają energetycz-
nego rock’n’rolla z domieszką punka. W ich
twórczości znajdziecie mocne gitarowe rif-
fy, chwytliwe melodie, oraz spokojne balla-
dy. OYA to rock i pasja! W skład zespołu
wchodzą: Grzegorz Zwoliński (bas), Paweł
Sowa (wokal), Krzysztof Łungowski (gita-
ra), Krzysztof Szary (perkusja)

PLETHORA [metal] 
Ich muzykę śmiało można nazwać progre-
sywną. Charakterystyczną stroną Plethory
jest zaskakujący żeński wokal oraz szybkie,
melodyjne riffy. Aktualnie pracują nad no-
wym wydawnictwem, którego przedsmak
dali w ramach świdnickiej "Setki w Teatrze".
Skład zespołu: Adka Niksińska (wokal),
Krystian Przybylski (gitara), Damian Mikul-
ski (gitara), Sebastian Szarapow (bas), Prze-
mek Regajło (perkusja)

SREDNUSHA [etno-folk] 
Próbują ucieleśnić ideę spotkania bratnich
dusz, podczas którego różne kultury i jako-
ści muzyczne wibrują w jednym wspólnym
głosie. Wespół zespół grają i śpiewają: Ale-
ksandra Knaś (wokal, akordeon) Witek Ko-
waliszyn (flety, duduk ormiański, cymbały,
instrumenty perkusyjne), Paweł Cychowski
(gitara akustyczna, saz), Artur Korzekwa
(instrumenty perkusyjne (m.in. cajon, tab-
la)), Darek Piechowiak (trąbka, puzon, cym-
bały, okaryna, instrumenty perkusyjne)

kolejność i godziny występów do potwier-
dzenia

RUFI RAFI EXTRA SHOW [spektakl fa-
milijny]
09.042022, godz.16:00 - 17:00
Bilety: 15 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury

Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza na spektakl familijny "Rufi Rafi Extra
Show", który zaprezentuje Klaun Rufi Rafi
i jego teatr Czerwona Walizka.
Interaktywny spektakl familijny. Spotkania
z klaunem cechuje duża doza improwizacji
i działań z publicznością. Tym razem w
Świdnicy to "Extra Show", dobrze znany
Rufi, ale z dodatkowymi gośćmi i muzyką
na żywo.
Czy z tego spotkania nieoczekiwanie wyłoni
się przedstawienie pełne komicznych sytu-
acji, slapstikowych gagów a może nawet
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potwierdził zgłoszenie. Na ławce leżał znany z licznych wcześniejszych interwencji bezdomny
Adam S. Gdy po dobudzeniu zobaczył strażników, zaczął uskarżać się na silne bule w klatce
piersiowej. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Przybyły na miejsce lekarz dokonał
badania i stwierdził, że osoba ta nie wymaga hospitalizacji. Adam S. oddalił się z miejsca
interwencji.

17.03.2021r. godz. 16.57 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne  zgłoszenie dotyczące mężczyzny
leżącego w pobliżu garaży przy ulicy Wrocławskiej. Na miejsce skierowano patrol, który zastał
tam nietrzeźwego mężczyznę, którego po dłuższej chwili udało się dobudzić. Pod nadzorem
strażników udał się do miejsca zamieszkania.

info: SM Świdnica

MBP Świdnica

"Cały świat w moich rękach. 
Kronika świata w wykonaniu Franciszka Jarzyny"

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza na wystawę "Cały świat
w moich rękach. Kronika świata w wykonaniu Franciszka Jarzyny".

Wystawa prezentuje ręcznie wykonane zeszyty, stanowiące kronikę minionych wydarzeń. Cały
zbiór obejmuje 86 zeszytów za lata 1960-1991.

W gablotach umieszczona jest część zbioru, można oglądać wycinki dotyczące najważniejszych
wydarzeń politycznych, kulturalnych czy sportowych.

Wystawa prezentowana jest przez marzec i kwiecień 2022 r. w holu budynku głównego biblioteki,
na I piętrze, przy ul. Franciszkańskiej 18.

Gmina Świdnica

W GOGOŁOWIE URUCHAMIAMY MAGAZYN 
Z POMOCĄ ŻYWNOŚCIOWĄ I ŚRODKAMI HIGIENY

W najbliższy poniedziałek, 28 marca oficjalnie uruchomiony zostanie punkt magazynowy w
świetlicy wiejskiej w Gogołowie (Gogołów 1, "stara" świetlica), gdzie gromadzić i wydawać
będziemy najpotrzebniejsze artykuły dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy.

Po odbiór odzieży, żywności, środków chemicznych zapraszamy przez 3 dni w tygodniu, tj.:
poniedziałki, środy i piątki, w godzinach od 16:00 do 19:00.

wzruszających chwil? Nie czekaj, przyjdź i
stwórz z Rafim pełną humoru ulotną rzeczy-
wistość, nietrwałą jak bańka mydlana, odje-
chane kuku na muniu.
czas trwania: ok. 60 minut
występują: klaun RR & przyjaciele
bilety dostępne od 28 marca

"MIĘDZY PŁOTEM A KOWADŁEM"
(spektakl)
23.04.2022 18:00
Wstęp 95/90 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"Niedaleko pada jabłko od jabłoni", "Wina
ojca idzie w syna", "Jaki ojciec, taki syn"
Wszystkie te polskie mądrości mieszczą się
w kanadyjskiej komedii Norma Fostera
"Między płotem a kowadłem" ("Mending
fences"). Harry, właściciel gospodarstwa na
dalekiej prowincji, nie widział swojego sy-
na, Drew, szesnaście lat. Przyjeżdża on właś-
nie do ojca z wizytą. Ta wzruszająca kome-
dia opowiada historię dwóch mężczyzn, sy-
na i ojca, którzy są zbyt uparci na to, żeby
otworzyć swoje serca jeden na drugiego. Nie
radzą sobie z okazywaniem uczuć. Rozdzie-
leni na lata, dziś jako dorośli mężczyźni,
stają wobec siebie zupełnie bezradni, czu-
purni, przytłoczeni emocjami i oślim upo-

ciąg dalszy na str. 16
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Ważne!
Ogromne podziękowania kierujemy do darczyńców. Jesteście niezastąpieni! Na chwilę

obecną - do odwołania - nie gromadzimy już odzieży.
Najpotrzebniejsze artykuły to: mąka, cukier, kasze, konserwy, płatki śniadaniowe, mleko,

gotowe dania w słoikach i puszkach, olej, podpaski, tampony, patyczki do czyszczenia uszu,
proszki/ kapsułki do prania, płyny do tkanin, żele pod prysznic, szampony i odżywki do włosów,
antyperspiranty, papier toaletowy

Wszystkie produkty dotychczas zgromadzone w sołectwach prosimy o przechowywanie w
świetlicach do momentu uzgodnienia ich odbioru z sołtysami. 

Gmina Świdnica

CZYSTE POWIETRZE - SPOTKANIE
INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW

Wójt gminy Świdnica zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców miejscowości
Pszenno, Niegoszów, Wilków oraz Jagodnik, w ramach rządowego Programu Priorytetowego "Czy-
ste Powietrze", które odbędzie się w dniu 30 marca 2022 roku o godzinie 16:30 w świetlicy w
Pszennie. 

W trakcie spotkania przedstawione zostaną:
◆ główne założenia Programu "Czyste Powietrze",
◆ rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie,
◆ sposób składania wniosków,
◆ zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Program "Czyste Powietrze" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budyn-
ków.

Dofinansowanie przyznawane jest do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa
stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz termomodernizację budynków.
Skierowany jest on do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych

lub wydzielonych w budynkach jednorodzin-
nych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą.

Jednocześnie przypominamy, że od czerwca
2021 r. w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul.
Głowackiego 4 działa punkt konsultacyjno-in-
formacyjny.

Więcej szczegółowych informacji w komu-
nikacie BEZPŁATNE PORADY I WSPARCIE
W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIE-
TRZE.

Gmina Świdnica

DOFINANSOWANIE
OBNIŻENIA OPŁATY 
ZA POBYT DZIECKA 

W INSTYTUCJI OPIEKI
DLA DZIECI DO LAT 3 
Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt

dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dzien-
nego opiekuna to kolejny instrument wsparcia
rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzin-
nych z zawodowymi. Dofinansowanie będzie
przysługiwać rodzicom (a także opiekunom pra-
wnym oraz innym osobom, którym sąd powie-
rzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) na
dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecię-
cego lub znajdujące się pod opieką dziennego
opiekuna i niekorzystające z rodzinnego kapitału
opiekuńczego. To np. dzieci pierwsze i jedyne w
rodzinie, a także te, które nie spełniają jeszcze lub
już kryterium wieku do pobierania rodzinnego
kapitału opiekuńczego.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymal-
nie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej
niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za
pobyt dziecka w instytucji. Przykładowo jeśli
rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie
również wyniesie 300 zł.

Co do zasady dofinansowanie będzie przy-
sługiwać na wszystkie dzieci uczęszczające do
żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod
opieką opiekuna dziennego w wieku przed mie-

ciąg dalszy na str. 19

rem, do których wstydzą się przyznać. Two-
rzy to mnóstwo zabawnych sytuacji. Dyskret-
nym przewodnikiem po obcym im świecie
uczuć jest "kobieta po przejściach", przyjaciół-
ka i partnerka ojca, która jest właścicielką są-
siedniego gospodarstwa. Czy uda się jej pogo-
dzić ogień z wodą, psa z kotem? Gęste nasy-
cenie zabawnych dialogów i sytuacji, okraszo-
ne często pikanterią, a jednocześnie z elemen-
tami ciepła i liryzmu. Ot, jak to życie. Świetna
gra aktorów. To świeży oddech w świecie sztu-
ki zdominowanym przez sensację i farsę. Norm
Foster znany jest od wielu lat polskiemu wi-
dzowi z takich sztuk jak: "Ostra jazda", "Pre-
miera", "Między łóżkami", "Old Love", "Długi
ŁYKend", "Randka w ciemno na dwie pary",
"Przygoda z ogrodnikiem" i kilku innych.
Obsada:
Olga Borys / Magdalena Wójcik / Maja Ba-
rełkowska
Wojciech Majchrzak / Jakub Wieczorek
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siącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończeniu 35. miesiąca życia, nawet w sytuacji
gdy na to dziecko rodzic otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy w okresie od 12. miesiąca życia do
ukończenia 35. miesiąca życia dziecka.

Na dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od ich wieku, dofinansowanie będzie
przysługiwało pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzy-
stania z opieki dziennego opiekuna.

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o dofinansowanie będzie składać rodzic, opiekun prawny, inna osoba, której sąd

powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r.
wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości
elektronicznej.

400 zł dofinansowania
Dofinansowanie będzie wynosić co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż

wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.
Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek,

klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna
prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za
pobyt dziecka.

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.
Szczegółowe informacje na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania po-

bytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego (informacje dla rodziców) pod
nr tel: 22 2905500

Region

DOTACJE DLA MŁODYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki realizuje projekt Dotacje dla Młodych", którego celem jest
wsparcie młodych przedsiębiorców z Dolnego Śląska, poprzez dofinansowanie do 33 850 zł na
założenie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat.

Projekt wystartował w kwietniu 2021 roku i potrwa do marca 2023 r. Adresowany jest do osób
mieszkających lub uczących się na terenie Dolnego Śląska. Do projektu mogą przystąpić osoby
spełniające poniższe kryteria:

- po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie i pozostają poza rynkiem pracy do dnia rozpoczęcia
udziału w projekcie;

- nie posiadały wpisu do CEIDG/KRS przez okres 12 miesięcy do dnia poprzedzającego
przystąpienie do projektu;

- nie uczestniczą w innych projektach aktywizacji zawodowej ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego;

- nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym instrumentów wsparcia
COVID-19;

W ramach programu można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej, nawet do 34 tysięcy złotych.  

ciąg dalszy na str. 22

Kacper Sasin / Bartosz Obuchowicz / Igor
Obłoza
autor: Norm Foster
reżyseria i tłumaczenie: Mirosław Połatyń-
ski
scenografia i kostiumy: Iza Toroniewicz-
Wyszomirska

"WĄSIK" (spektakl)
26.05.2022 18:00
Wstęp 100 zł; mejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); oganizator: ŚOK

Młody, ciamajdowaty (jak o nim mówią zna-
jomi), bezrobotny młody mężczyzna przy-
gotowuje się na pierwszą wizytę przyszłego
teścia, ortodoksyjnego żyda.
Przygotowania idą zgodnie z planem do mo-
mentu awarii maszynki do golenia, wskutek
czego pod nosem naszego bohatera zostaje
malutki jednak rzucający się w oczy wąsik,
Wąsik, który wszystkim kojarzy się z pew-
nym "dyktatorem", i który tego wieczoru
trochę narozrabia.
Co dziwne, każdy z bohaterów inaczej re-
aguje na widok wąsika. Jak zareaguje przy-
szły tatuś, jak narzeczona, a jak dozorca
bloku? No i jak to wszystko się skończy?
Wszystko wyjaśni się na scenie!
Dobra zabawa i śmiech do łez gwarantują:
Milena Staszuk
Radek Pazura
Michał Koterski
Jarek Boberek
Rafał Cieszyński
Reżyseria: Jan Jankowski
Asystent reżysera: Rafał Grzegorzewski
Scenografia i tłumaczenie: Witold Stefaniak
Kostiumy: Katarzyna Kwiecień
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Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie DPiN, pod numerem telefonu -+48 608 555 058, lub adresem dotacjedlamlodych@dpin.pl.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty

dla wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Gmina Świdnica

NA CO IDĄ TWOJE PIENIĄDZE
Chcesz wiedzieć "Na co idą Twoje pieniądze?". Zachęcamy do odwiedzenia interaktywnej platformy, na której pokazaliśmy, jak skonstruowany jest

budżet gminy Świdnica oraz co i w jakiej wysokości jest finansowane z Twoich podatków. Za pomocą suwaka możesz ustawić wysokość swoich
dochodów brutto, by zobaczyć jaka część Twojego podatku PIT, która trafia do budżetu gminy Świdnica, finansuje poszczególne kategorie wydatków.

Jeśli chcesz sprawdzić, na co gmina Świdnica przeznaczyła pieniądze w roku 2021 oraz jakie głównie zadania bieżące i inwestycyjne były
finansowane m.in. z Twoich podatków, zajrzyj na stronę: https://nacoidamojepieniadze .pl/budzet-gminy/gminaswidnica/2021

Interaktywna platforma "Na co idą moje pieniądze" jest dostępna pod adresem: 

https://nacoidamojepieniadze .pl/budzet-gminy/gminaswidnica/2022

www.expressem.eu www.expressem.eu22

ciąg dalszy na str. 25







Gmina Świdnica

EKO KONKURS UNII EUROPEJSKIEJ
Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem

Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta związana jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej w celu
podniesienia poziomu świadomości społecznej w UE na temat produkcji ekologicznej.

Celem konkursu jest wyróżnienie różnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha wartości, podmiotów które opracowały innowacyjny,
zrównoważony i inspirujący projekt przynoszący rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej.

Konkurs obejmuje 7 kategorii:
Kategoria 1: Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta),
Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny,
Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne,
Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny,
Kategoria 5: Najlepsze MŚP ekologiczne,
Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej,
Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna.
W konkursie mogą startować na przykład rolnicy ekologiczni, miasto lub region, oferujący w szpitalach bądź szkołach ekologiczne posiłki lub w

inny sposób promujący produkcję ekologiczną, albo na przykład przedsiębiorstwo, które działa w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej w niespotykany
sposób. Do konkursu może zgłosić się osoba, podmiot lub instytucja działające w ekologicznym łańcuchu dostaw, z ciekawym projektem, który zwiększa
przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE. Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby prawne lub fizyczne mające siedzibę lub
miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich UE.
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Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w języku polskim od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. za pośrednictwem odpowiednich formularzy
przypisanych do poszczególnych kategorii konkursu.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się po raz pierwszy 23 września 2022 r., w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE. Jeśli okoliczności pozwolą
na organizację uroczystości wręczenia nagród na miejscu, zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele
Parlamentu Europejskiego, Rady Unii

Europejskiej, Komisji Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Copa-Cogeca oraz europejskiej grupy IFOAM.
Laureaci będą mogli przedstawić swoje projekty szerszej publiczności.

Gmina Świdnica

ŻEGNAJ ZIMO - WITAJ WIOSNO
21 marca przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej powitały wiosnę. Dzięki sprzyjającej, wiosennej pogodzie świętowanie

pierwszego dnia wiosny rozpoczęło się od barwnego korowodu całej społeczności przedszkolnej po Bystrzycy Dolnej. Przemarsz ulicami wsi połączono
ze śpiewem i radosnymi okrzykami ŻEGNAJ ZIMO - WITAJ WIOSNO.

Po powrocie do przedszkola świętowaniu nie było końca. Odbył się konkurs piosenki WIOSENNY MINI PLAYBACK SHOW. Rodzice dzieci
biorących udział w konkursie bardzo profesjonalnie podeszli do wydarzenia. Przygotowane zostały stroje oraz utwory polskiej i zagranicznej sceny
muzycznej. Tak oto w przedszkolu zabrzmiały utwory Zenka Martyniuka, Shakiry, Roksany Węgiel, Sobla i Sanah, Kayah, Majki Jeżowskiej, Cleo i
Katarzyny Łaska. 21 marca upłynął pod znakiem zabawy i radości. Gorąco wierzymy, że jaki pierwszy dzień, taka cała wiosna.

Gmina Świdnica

PRZEDSZKOLAKI Z BAJKOWEJ DOLINKI 
W PSZENNIE SOLIDARYZUJĄ SIĘ Z UKRAINĄ

Po ataku Rosji na Ukrainę wiele osób i organizacji solidaryzuje się z naszymi sąsiadami. Do tego grona dołączyły przedszkolaki z "Bajkowej Dolinki"
w Pszennie, które w geście solidarności samodzielnie wykonały flagi Polski i Ukrainy i odbiły na nich swoje dłonie.

"Ukraina- nasi sąsiedzi i bracia", tak brzmiał tytuł zajęć realizowanych w oddziale IV. Zajęć trudnych bo naszpikowanych emocjami tymi
negatywnymi jak strach, niesprawiedliwość, poczucie bezsilności, a z drugiej strony przyjaźń, poświęcenie, wola walki o swoje przekonania, empatia,
braterstwo. Wszystko to wymieszane ze sobą w szczątkach informacji, które docierają do dziecięcych uszu powoduje niepewność i strach. Naszym
średniakom udało się wytłumaczyć pewne zagadnienia dotyczące wydarzeń zza naszej wschodniej granicy w sposób zgodny z założeniami psychologii
rozwojowej oraz zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej. W ramach solidarności z Narodem Ukraińskim, dzieci wykonały samodzielnie
dwustronne flagi Polski i Ukrainy i odbiły na nich swoje dziecięce dłonie - mówi Ewa Wasilenia, dyrektor placówki w Pszennie.
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W imieniu organizatorów zapraszamy do wziæcia udziaùu w konkursie ZESTAW 2022.

REGULAMIN

1. W konkursie biorà udziaù wyùàcznie zestawy prac.

2. Konkurs jest dostæpny dla wszystkich fotografujàcych.

3. Jeden autor moýe nadesùaã 1 zestaw prac na dowolny temat, stanowiàcy przemyúlanà, 
spójnà koncepcjæ autorskà.

4. Format zestawu prac nie wiækszy niý 70 x 100 cm.

5. Na odwrocie kaýdej pracy naleýy podaã kolejno:

– imiæ i nazwisko autora,

– dokùadny adres,

– e-mail

– tytuù zestawu

– kolejnoúã prac w zestawie lub jego ukùad graficzny na osobnej kartce

6. Prace w sztywnych opakowaniach naleýy przesyùaã na adres:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Franciszkañska 18 ,58-100 Úwidnica

z dopiskiem: ZESTAW 2022

7. Organizatorzy zapewniajà zwrot prac w tych samych opakowaniach.

8. Organizatorzy zapewniajà sobie prawo do bezpùatnego reprodukowania i publikowania zdjæã w katalogu, prasie, telewizji 
i internecie.

9. Prace nagrodzone pozostajà wyùàcznà wùasnoúcià autorów.

10. Jury ma prawo do innego podziaùu nagród.

11. Warunki konkursu majà moc postanowieñ umownych obowiàzujàcych organizatorów i Uczestników konkursu.

12. Nadesùane prace sà równoznaczne z oúwiadczeniem posiadania praw autorskich oraz majàtkowych do zdjæcia. 
Nadsyùajàc prace na konkurs, autor oúwiadcza, ýe prawa osób trzecich zostaùy wyjaúnione a autor prac posiada stosowne 
zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z póêniejszymi 
zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z póên. zmianami.

13. Autor zdjæcia akceptuje warunki regulaminu i wyraýa zgodæ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
Rozporzàdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zwiàzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepùywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzædowy Unii Europejskiej PL)

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

– Kaýdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymajà bezpùatnie katalog z wystawy.

TERMINARZ

Ostateczny termin przyjmowania prac do 01.07.2022 r.

Posiedzenie Jury do 15. 08. 2022 r.

Zawiadomienie o wynikach do 25. 08. 2022 r. – www.sok.com.pl

Ekspozycja wystawy wrzesieñ-paêdziernik 2022 r.

Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2023 r.

NAGRODY

GRAND PRIX „ZESTAW 2022” – MEDAL + 6.000 zù + AUTORSKA WYSTAWA W GALERII FOTOGRAFII W ÚWIDNICY W 
2023 r.

I NAGRODA – 2.500 zù

II NAGRODA – 1.500 zù

ORGANIZATORZY:

ÚWIDNICKI OÚRODEK KULTURY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KURATOR KONKURSU:

ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

Szczegóùowych informacji na temat konkursu udziela: Úwidnicki Oúrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78

www.sok.com.pl, sok@sok.com.pl

ZESTAW 2022 

XXVII MIÆDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII
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BARAN Pomimo problemów i wielu spraw do
załatwienia, będziesz wyglądał kwitnąco. Nic nie
jest w stanie zmienić Twojego nastawienia do
samego siebie. I to bardzo dobrze. Pojawią się
nowe wydatki, których się nie spodziewasz. Bę-
dziesz więc musiał uszczuplić swoje oszczędno-
ści. 
BYK Znaczna poprawa nastroju spowodowana
sukcesem w pracy. W najbliższych dniach unikaj
dyskusji na temat pieniędzy. Wszystko potoczy się
własnym, korzystnym dla Ciebie, torem. Stracisz
wiele energii na rozwiązanie jakiegoś konfliktu po-
między Twoimi znajomymi. 

BLIŹNIĘTA Będziesz robił jakieś zakupy i
sprawi Ci to wiele przyjemności. Kupione rzeczy
okażą się rewelacją i wzbudzą podziw u domow-
ników. Niewiele będziesz miał czasu dla siebie.
Dojdzie wiele rzeczy do załatwienia. Jednak ze
wszystkim szybko się uporasz.
RAK Niektóre Raki mogą coś zgubić i będą z
tego powodu bardzo rozpaczać. Aby się przed
tym ustrzec, starannie zaplanuj swój każdy dzień.
Uporządkuj zawartość torby, odkładaj rzeczy na
właściwe miejsca. Życie uczuciowe w miarę się
unormuje. Nie będzie większych wzlotów, ani
też upadków. 
LEW Koniecznie skontaktuj się ze swoim przy-
jacielem. Czeka na Was wspólna rzecz do zrobie-
nia. Przy okazji spędzicie miło czas, umocnicie
więzy które Was łączą. Twoja sytuacja finansowa
znacznie się poprawi. Będziesz mógł sobie po-
zwolić na kupienie jakiegoś miłego drobiazgu. 
PANNA Wkrótce wszystkie Twoje problemy fi-
nansowe zostaną rozwiązane za sprawą gotówki
którą nieoczekiwanie otrzymasz. Ktoś zrobi Ci
miłą niespodziankę. W pracy nienajlepsza atmo-
sfera. Rywalizacja wynika jedynie z chęci prze-
trwania. Nie powinieneś bardzo się tym wszy-
stkim przejmować. 
WAGA Pojawią się drobne problemy rodzinne. Nie
będziesz wiedział jak postąpić. Nie chcesz nikogo
urazić, a jednocześnie chciałbyś podjąć sprawiedli-
wą decyzję. Tak się nie da. Któraś ze stron musi iść
na kompromis, a nawet ustąpić. W tej sprawie kieruj
się sercem, a wszystko będzie dobrze. 
SKORPION W życiu zawodowym wiele się
wydarzy. Ktoś złoży Ci ciekawą propozycję, któ-
rą będziesz zachwycony. Ważne abyś wykorzy-

stał wszystkie swoje możliwości i nie popadał w
zwątpienie. Konkurencja nie śpi. Jeżeli Ci się
uda, zasypią Cię następne zlecenia.
STRZELEC Jesteś za bardzo niecierpliwy. Co
odwlecze, to nie uciecze. Jeszcze zdążysz się
wszystkim nacieszyć. Ktoś ma do Ciebie jakąś
sprawę, ale nie bardzo ma odwagę Cię o to po-
prosić. Jeżeli już to zrobi, to nie odmawiaj. Dla
Ciebie to nic wielkiego, a zyskasz wdzięczność i
przyjaźń tej osoby. 
KOZIOROŻEC Wszystkie Twoje myśli i dzia-
łania będą krążyły wokół bliskiej osoby. Uczucia
będą kierowały Twoim postępowaniem. Nie za-
wsze będzie ono mądre. Ale cóż, miłość... Wszy-
stko inne nie będzie teraz miało znaczenia. Oby
taki stan nie trwał długo, bo mogą pojawić się
problemy i szybko spadniesz na ziemię.
WODNIK Każdy dzień w tym tygodniu przy-
niesie coś nowego. Wszystko to sprawi, że czas
będzie płynął bardzo szybko. Będziesz zabiega-
ny, ale w dobrym humorze. Wiele spraw będzie
przebiegało po Twojej myśli. Wykorzystaj wszy-
stkie możliwości i okazje, ale nie zaniedbuj bie-
żących obowiązków. 
RYBY Dobry tydzień na robienie interesów, jakieś
zakupy czy sprzedaż. Wszystko będzie przebie-
gało dla Ciebie korzystnie. Pojawi się szansa na
popawę sytuacji materialnej. Musisz tylko wy-
czuć właściwy moment i podjąć pewne działania.
Będziesz miał bardzo dobre relacje z ludźmi,
łatwość nawiązywania kontaktów. 

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

U S Ł U G I 
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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
www.nowak-az.pl
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