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Świdnicka Kolęda 2018
PROGRAM

4 stycznia, piątek
godz. 17.00 - Spektakl Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 45

5 stycznia, sobota
od 15.00 - VII Charytatywny Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej z udziałem zawodników z
polskiej ekstraklasy, mediów, przyjaciół
Fundacji "ŁączyNasFootball". Miejsce: hala
sportowa "Zawiszów", ul. Galla Anonima 1.
Wstęp: 10 zł - cegiełka na cele charytatywne
-Mariusz Cendrowski.
godz. 19.00 - Świdnickie Kolędowanie z
Rodziną Cudzichów. Miejsce: Katedra
Świdnicka, pl. św. Jana Pawła II

6 stycznia, niedziela
godz. 14.00 - Świdnicki Orszak Trzech Kró-
li.  Miejsce: wymarsz z Pl. św. Jana Pawła II

9 stycznia, wtorek
godz. 17.00 - Rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego "Świątecznie w Świdnicy".
Miejsce: Wieża Ratuszowa, I piętro

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

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK W
DOBROMIERZU 
04.01.2019 (piątek), godz. 17:00
Kościół pw. Michała Archanioła, Dobro-
mierz, wstęp wolny

XXVII ŚWIDNICKI PRZEGLĄD ZE-
SPOŁÓW KOLĘDNICZYCH
07.01-16.01.2019, godz. 09:30
7-12.01.2019(część konkursowa)
16.01.2019(zakończenie) Świdnickie Prze-
glądy Zespołów Kolędniczych, przez cały
czas swojego istnienia, utrwalają nam klimat
polskiego wieczoru wigilijnego, przepełnio-
nego atmosferą powszechnej życzliwości i
poczucia wspólnoty.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

ŚWIDNICKI BIEG NOWOROCZNY
ZUPBADURA
13.01.2019, godz. 10:30
Tradycyjne rozpoczęcie sportowego roku
w Świdnicy. Impreza odbędzie się na tra-
sach wokół hali Zawiszów. Biegi główne
na dystansach 5 i 10 km oraz biegi dla
dzieci.
Wstęp 5-49 zł, miejsce: Świdnica, hala Za-
wiszów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, orga-
nizator: OSiR Świdnica, ŚGB

KLIMAKTERIUM i już... (spektakl te-
atralny)
19.01.2019, godz. 17:00
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w
wieku "menopauzalnym". Wszystkie mają
problemy, z którymi muszą się uporać. Pra-
gniemy pokazać, że klimakterium jest wpi-
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ŚWIDNICA

DOFINANSOWANIE NA MODERN-
IZACJĘ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W
ŚWIDNICY

 - czekamy na wnioski do końca stycznia
Miasto Świdnica, wspólnie z gminami z tere-
nu Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiło do
przygotowania wspólnego wniosku o przy-
znanie dotacji unijnej na wymianę kotłów
opalanych paliwem stałym na bardziej przy-
jazne  środowisku źródła ciepła. Wszystkich
świdniczan zainteresowanych przyznaniem
dotacji w ramach projektu pn. "Poprawa sta-
nu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej"
zapraszamy do składania wniosków. Termin
ich złożenia wydłużony został do końca sty-
cznia tego roku.  
Przypomnijmy, że w ramach projektu możli-
we będzie dofinansowanie modernizacji  sy-

stemów grzewczych (np. wymiana kotła, in-
stalacji grzewczej) w budynkach jednoro-
dzinnych oraz w lokalach mieszkalnych
własnościowych w budynkach wielorodzin-
nych. Przewidujemy, że na ten cel mieszkań-
cy będą mogli otrzymać dotację na poziomie
ok. 70% wydatków podlegających refunda-
cji, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla
budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla
mieszkania w budynku wielorodzinnym
(wartości mogą ulec zmianie). 
Deklaracje można złożyć za pośrednictwem
Internetu, korzystając z adresu http://swidni-
camiasto.badanie.net/ lub w wersji papiero-
wej na formularzu zgłoszenia. Aby móc zło-
żyć deklarację drogą elektroniczną w pier-
wszej kolejności muszą Państwo uzyskać
hasło, które udostępniać będzie pracownik
Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pod adresem
e-mail: infrastruktura@um.swidnica.pl lub
telefonicznie - 74/856 28 80. Formularz dru-
kowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy w pokoju 313 oraz na
stronie www.um.swidnica.pl w zakładce
"Kawka - mądrze ogrzewamy w Świdnicy".
Na deklaracje czekamy do 31 stycznia br.

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl
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sane w życie kobiety - mają je bohaterki
występujące na scenie, ale także kobiety sie-
dzące na widowni - miały, mają albo będą je
miały.
Wstęp 90 zł (parter) i 85 zł (balkon), miejsce:
Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
Agencja artystyczna KLIMATY

WARAKOMSKI TRIO
19.01.2019, godz. 20:00
Zapraszamy na koncert wokalisty, z którym
wielokrotnie mieliśmy okazję współpraco-
wać m.in. w ramach takich wydarzeń jak
Truskawka czy Wielka Rapsodia. Po wystę-
pach w ramach 9 edycji The Voice od Poland
powraca z nowym projektem WARAKOM-
SKI TRIO.
Wstęp 10 zł (przedsprzedaż) / 20 zł, miejsce:
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organiza-
tor: ŚOK

KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ 
25.01.2019 (piątek), godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 50 zł

KOLACJA POŻEGNALNA (spektakl)
26.01.2019, godz. 18:00
Tytułowa kolacja pożegnalna to wystawna
kolacja na cześć osoby, którą organizatorzy
wieczoru chcą się pozbyć ze swojego oto-
czenia... Występują: Małgorzata Foremniak,
Janusz Chabior, Piotr Gąsowski Reżyseria:
Tomasz Dutkiewicz
Wstęp: 85 zł (parter) / 70 zł (balkon), miej-
sce: Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organi-
zator: Impresariat Teatralny

KOLACJA DLA GŁUPCA [spektakl
Wrocławskiego Teatru Komedia]
02.02.2019, godz. 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bile-
ty: w cenie 70 zł

RECENZJE MUZYCZNE: SARIUS
02.02.2019
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11;
bilety: 35 zł (przedsprzedaż), 45 zł w dniu
koncertu, organizator Świdnicki Ośrodek
Kultury

DOROTA MIŚKIEWICZ - PIANO.PL
(koncert)
23.02.2019, godz. 19:00
Agencja "arte" Artur Janicki i Świdnicki
Ośrodek Kultury zapraszają na koncert Do-
roty Miśkiewicz w ramach 26. Międzynaro-
dowych Świdnickich Nocy Jazzowych.
Wstęp bilety: 45/35 zł, miejsce: sala teatral-
na ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

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

XXVII ŚWIDNICKI PRZEGLĄD ZE-
SPOŁÓW KOLĘDNICZYCH
Data rozpoczęcia: 7.01.2019
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PRZYJĘTO BUDŻET MIASTA ŚWIDNICY
NA 2019 ROK

Radni Rady Miejskiej Świdnicy w piątek, 21
grudnia, przyjęli budżet miasta na 2019 rok.
13 radnych było za, 4 wstrzymało się od
głosu, a 5 było przeciw. Dochody miasta mają
sięgnąć 253989185 zł, a wydatki 253989185
zł - jest to po raz pierwszy od lat budżet
zrównoważony, nie zakładający deficytu.
Plan budżetu, przygotowany przez władze
miasta został pozytywnie zaopiniowany
przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Ponad 36 milionów złotych na inwestycje
Miasto zaplanowało kwotę 36249989 zł na
inwestycje. 
- Taki kształt projektu budżetu gwarantuje
stabilność finansową miasta i jednocześnie
pozwala nam na realizację kolejnych dużych
i mniejszych inwestycji na które czekają mie-
szkańcy Świdnicy. To modernizacja Parku
Młodzieżowego, to pierwszy etap przebudo-
wy alei Niepodległości czy też remonty ulic:
Traugutta, Chłopskiej, Franciszkańskiej oraz
przebudowa chodników i budowa zatok par-
kingowych  - podkreśla Beata Moskal-Sła-
niewska, prezydent Świdnicy.
Środki przeznaczono przede wszystkim na
infrastrukturę drogowo-chodnikową. Miasto
realizować będzie nadal program dotacji do
remontów dla właścicieli obiektów zabytko-
wych, a także dotychczasową politykę miesz-
kaniową, czyli remonty pustostanów i mod-
ernizację budynków komunalnych.    
- Kolejny rok dbamy o zrównoważony roz-
wój miasta. Wydatki dotyczą każdej sfery
życia. Realizować będziemy zarówno te duże
zadania inwestycyjne, jak również szereg

mniejszych, ważnych dla lokalnych społecz-
ności - mówi Beata Moskal-Słaniewska, pre-
zydent Świdnicy.
Pozytywne stanowiska klubów radnych ko-
alicji
W imieniu klubu "Świdnica ponad podziała-
mi" głos zabrał radny Tomasz Kempa, pozy-
tywnie oceniając zaproponowany na 2019
rok projekt budżetu miasta. 
- Przygotowany dokument umożliwia spoj-
rzenie na potrzeby mieszkańców przez pry-
zmat całego miasta. Jest to budżet oparty na
aktualnych możliwościach finansowych
świdnickiego samorządu. Gwarantuje on
trwałość funkcjonowania miejskich instytu-
cji, zapewnia kontynuowanie rozpoczętych
jak i wdrażanie nowych inwestycji. Istotna
jest rozbudowa infrastruktury, budownictwo
ale również przestrzeń aktywności lokalnej i
wspieranie rzeczywistych procesów rewitali-
zacyjnych - mówił radny Tomasz Kempa.
Stanowisko klubu radnych SLD przedstawił
Rafał Fasuga:
- Jest to po raz pierwszy od wielu lat budżet
zrównoważony, który nie zakłada deficytu.
Pomimo tego prezydent miasta nie rezygnuje
z inwestycji, przeznaczając ponad 36 milio-
nów złotych głównie na rozbudowę i przebu-

ciąg dalszy na str. 4
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Data zakończenia: 12.01.2019

( część konkursowa)
8 stycznia
godz. 9.30-12.30
1. Przedszkole Miejskie nr 1 w Świdnicy
2. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia PP
Prezentek w Świdnicy
3. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie
4. Przedszkole Niepubliczne "Promyk"
5. Przedszkole Miejskie nr 14 w Świdnicy
6. Szkoła Podstawowa nr 315 w Świdnicy

9 stycznia
godz. 9.30-12.00
1.Szkoła Podstawowa w Pszennie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy
3. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Do-
mek" w Świdnicy
4. Przedszkole Miejskie 15 w Świdnicy
5. Przedszkole Miejskie nr 4 w Świdnicy

godz. 16.00-18.00
1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB
Ostrobramskiej w Drzonkowie
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
3. Przedszkole i Świetlica Oratorium Funda-
cji "Ut Unum Sint" w Świdnicy
4. Grupa teatralna "Bajkowa Świta" ze
Świdnicy

10 stycznia
godz. 9.30-12.00
1. Szkoła Podstawowa w Witoszowie Do-
lnym
2. Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa SSO
"Bliżej Dziecka" oraz grupa teatralna UTW-
orki z UTW - Świdnica
4. Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdni-
cy
5. Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy

godz. 16.00-18.00
1.Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Piąt-
ka" w Świdnicy
2. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16
w Świdnicy
3. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Świdnicy

dowę lokalnych dróg. W projekcie budżetu wi-
dać również, jak duża kwota przeznaczona jest
na programy finansowane z udziałem środków
UE i pozyskanie ich w kwocie 13,7 mln zł.
Działania te, to konsekwentna polityka prowa-
dzona od początku poprzedniej kadencji prezy-
dent miasta i pracowników Urzędu Miasta.  
Radny Fasuga mówił także o zwiększonych
wydatkach na oświatę, co powinno zapewnić
spokojne funkcjonowanie świdnickich placó-
wek oświatowych. Nie pozwoli to jednak na
pokrycie kosztów reformy edukacji, która w
roku 2019 osiągnie punkt kulminacyjny i bę-
dzie bardzo dotkliwa personalnie dla nauczy-
cieli a finansowo dla miasta.  
Radny Jan Dzięcielski zaprezentował stano-
wisko klubu radnych PO.   
 - Na dużą pochwałę zasługuje zrównoważe-
nie budżetu. Zauważamy też znaczący wzrost
dochodów z podatku PIT w 2018 roku i pla-
nowany na przyszły rok ich wzrost, co daje
obraz, że mieszkańcy Świdnicy stają się za-
możniejsi. Duże środki przeznaczono na in-
westycje drogowe m .in. na przebudowę al.
Niepodległości, modernizację ul. Chłopskiej,
Traugutta i Franciszkańskiej. To inwestycje
bardzo potrzebne ale zdajemy sobie sprawę,
że nie do końca wystarczające w naszym
mieście  - powiedział radny.
Wybrane zadania inwestycyjne planowane
na 2019 rok
- Rewaloryzacja Parku Młodzieżowego
- Przebudowa alei Niepodległości - I etap
- Przebudowa ulic: Franciszkańska, Traugut-
ta, Chłopska

- Budowa wraz z przebudową parkingów i
zatok parkingowych
- Przebudowa chodników w mieście
- Rewitalizacja przestrzenno społeczna mia-
sta - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śród-
miejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul.
Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wy-
posażeniem budynku Rynek 39 - 40
- Budowa dróg rowerowych - kolejny etap
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych
przy ul. Pogodnej

NAJŁADNIEJ PRZYSTROJONE I OŚ-
WIETLONE ŚWIDNICKIE DOMY I BAL-
KONY

W czwartek, 20 grudnia zastępca prezydent
miasta, Szymon Chojnowski wręczył nagro-
dy laureatom konkursu na najładniej przy-
strojony i oświetlony dom oraz balkon. 
Komisja konkursowa, na podstawie materia-
łu zdjęciowego oraz własnych obserwacji,
dokonała subiektywnej oceny i wyboru zwy-
cięzców. Przyznano następujące nagrody:
W kategorii domów:
I miejsce:
ul. Wrocławska 74, Teresa Kuracińska - za este-
tyczne zastosowanie oświetlenia świątecznego
w nawiązaniu doarchitektury domu, duży
wkład pracy w ozdobienie elewacji i ogrodu. 
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 300 zł
II miejsce: 
ul. Przedwiośnie 13, Piotr Olejnik - za este-
tyczne zastosowanie oświetlenia świąteczne-
go i wkład pracy. 
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 200 zł
III miejsca:
ul. gen. Sikorskiego 5, Rafał Cisz - za estety-
kę, kolorystykę i pomysłowość rozmieszcze-
nia oświetlenia na kamienicy. 
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 100 zł.

www.expressem.eu www.expressem.eu
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4. Świetlica Wiejska w Burkatowie - GO-
KSiR Świdnica

11 stycznia
godz. 9.30-12.00
1. Niepubliczne Przedszkole Językowe AB-
RACADABRA w Świdnicy
2. Przedszkole Miejskie nr 3 w Świdnicy
3. Społeczne Przedszkole "Akademia Przed-
szkolaka" w Świdnicy
4. Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy
5. Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami
gimnazjalnymi w Świdnicy

16 stycznia, godz.17.00
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE, WRĘ-
CZENIE NAGRÓD

KLIMAKTERIUM I JUŻ... [spektakl te-
atralny]
Data: 19 stycznia 2019
Godzina: 17.00
Bilety: w cenie cena 90 zł (parter) i cena 85
zł (balkon)

Elżbieta Jodłowska - "Klimakterium  i już"
(coś między kabaretem, musicalem a farsą)
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w
wieku "menopauzalnym". Wszystkie mają
problemy, z którymi muszą się uporać. Pra-
gniemy pokazać, że klimakterium jest wpisane
w życie kobiety - mają je bohaterki występu-
jące na scenie, ale także kobiety siedzące na
widowni - miały, mają albo będą je miały. Jest
to czas dla kobiety trudny, co wcale nie znaczy,
ze beznadziejny. Ważna jest świadomość
wspólnoty pewnych doświadczeń - kobiety
siedzące na widowni dowiadują się, że ich
dolegliwości nie są czymś wyjątkowym. Mi-
mo iż menopauza dotyczy wszystkich kobiet,
jest to temat wstydliwy, a co za tym idzie -
starannie pomijany.
Poprzez spektakl pragniemy zilustrować, w
sposób zrozumiały, przystępny i humorysty-
czny, jak rożnymi sposobami można sobie z
tym radzić.
Sztuka ma pokazywać różne zachowania,
zawsze jednak w sposób humorystyczny -
tym bardziej, że sam humor jest doskonałym
lekarstwem (bez skutków ubocznych:)
Śmiejąc się łatwiej znosimy przeciwności
losu. Ważne tematy nie muszą być przedsta-
wione poważnie, dlatego tak ważny jest w
spektaklu humor.
Spektakl "Klimakterium i już" to przyjemny
wieczorek z babami i dla bab, a jego wiodą-
cym tematem jest słowo, którego na co dzień
się nie wymawia.
Cztery przyjaciółki, spotkawszy się w butiku
prowadzonym przez jedną z nich, przekuwa-
ją drażliwy problem menopauzy na piosene-
czki i tańce.
O trapiących je dolegliwościach śpiewają do
dobrze znanych melodii, np. o uderzeniach

Wyróżnienia:
ul. Serbska 86, Robert Malak
ul. Serbska 66, Ewelina Krzysztof
- za urokliwe dekoracje i wkład pracy
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 50 zł.
W kategorii balkonów:
I miejsce:
ul. Zamenhofa 29/7, Maria Ciężka - za ma-
ksymalne wykorzystanie przestrzeni balkonu
i okien do stworzenia pomysłowej iestetycz-
nejdekoracji.
Nagroda: kupon premiowy Sodexo Pass o
wartości 300 zł
II miejsce:
ul. Franciszkańska 11/5, Sylwia Maziowska
- za stworzenie klimatycznej i estetycznej
dekoracji balkonu i okna.
Nagroda: kupon premiowy Sodexo Pass o
wartości 200 zł
III miejsce:
ul. Kopernika 24/7, Beata Zalas
ul. Marcinkowskiego 27/7, Andrzej Błażyń-
ski
- za estetyczną i barwną dekorację balkonu
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 100 zł
Wyróżnienia:
ul. Kazimierza Wielkiego 16/6, Waldemar
Uracz
ul. Wrocławska 42a/8, Jan Osiak
- za coroczny trud w przygotowanie barwnej
dekoracji balkonów.
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 50 zł.

"CUDA SIĘ DZIEJĄ NA ŚWIECIE"
Działy się cuda tylko, że na świdnickim ryn-
ku. To już drugi rok jak aktorzy i wokaliści z
MDK przygotowali dla mieszkańców Świd-
nicy " Żywą Szopkę". 16 grudnia o 16.30
widzowie mieli okazję zobaczyć co dzieje się
w Niebie  i Piekle przed narodzinami Chry-
stusa. Anioły (grupa "Pauza"- opiekun p. Jo-
anna Chojnowska) z wielkim przejęciem cze-
kały na przyjście Bożego Syna a  Diabły (gru-
pa " Pierrot" opiekun p. Wioletta Ziobro-

wska) z nienawiścią nie chciały dopuścić do
Jego narodzin . Dwa miejsca, dwa spojrzenia
i konfrontacja między Piekłem i Niebem. Jed-
nak jak co roku od 2000 lat narodziło się
Dzieciątko Jezus, mimo że  okrutny Król He-
rod chciał je zgładzić.
Grupa  teatralna "Cedeen" (opiekun Joanna
Chojnowska) przedstawiła historię przyjścia
Zbawiciela na świat i wcieliła się w postacie
towarzyszące temu wydarzeniu: Heroda,
Śmierci i Szatana, Trzech Króli, Pasterzy,
Maryi, Józefa. Nie obyło się jak to w Jaseł-
kach bywa bez pięknych polskich kolęd i
pastorałek, które śpiewali nasi MDK-owscy
wokaliści " Wirusy"z pracowni pani Agniesz-
ki Banach, "Luźny Skład"-grupa młodsza z
pracowni pani Ewy Tyszkiewicz," La Chan-
son" z pracowni pana Dariusza Jarosa.

info: MDK Świdnica

"WESOŁĄ NOWINĘ WSZYSCY ŚPIE-
WAJMY" 

Taki tytuł miał tegoroczny Koncert Kolęd  z
zespołem dawnym, który odbył sie 14 grud-
nia 2018r. w sali teatralnej ŚOK . Ta między-
narodowa impreza organizowana jest przez
MDK  od pięciu lat w ramach  Świdnickiej
Kolędy,  w tym roku była jednocześnie uro-
czystym zakończeniem wieloletniego proje-
ktu miejskiego "Świdnicki Gryf - Trutnowski
Smok", realizowanego wspólnie z czeskim
Trutnovem.
Gospodarzem  koncertu był jak zawsze Ze-
spół Muzyki Dawnej "Totus Musicus"  z
MDK w Świdnicy  prowadzony przez p. Ag-
nieszkę Banach. Zespół w składzie: Laura
Fitrzyk (flet sopranino i sopranowy, fidel ko-
lanowa), Maja Urbaniak (flet sopranowy,

ciąg dalszy na str. 6
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gorąca do nut piosenki "Kuba, wyspa jak
wulkan".  
Na scenie zobaczymy aktorki(występują za-
miennie) o ogromnym potencjale komedio-
wym, będące z całą pewnością magnesem
dla publiczności.

WARAKOMSKI TRIO [koncert]
Data: 19 stycznia 2019
Godzina: 20:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Bilety: 10 zł (przedsprzedaż), 20 zł (w dniu
koncertu)
Organizator: ŚOK + Warakomski

Po ciepło przyjętych przez publiczność, wystę-
pach w programie The Voice of Poland - Wa-
rakomski Trio, postanowili udać się w trasę
koncertową po Polsce. Podczas blisko 80 mi-
nutowego setu, zespół zagra przedpremierowo
materiał z nadchodzącego, solowego materiału
Daniela Warakomskiego pt."Niej" jak i prze-
krojowy materiał z całej kariery wokalisty po-
łączony z coverami zespołów, które inspirują
muzyków na co dzień. W wykonaniu Wara-
komski Trio będzie można usłyszeć utwory
takich artystów jak: Lenny Kravitz, Maroon 5,
Whitesnake, Prince, Stone Sour czy The We-
ekend i Linkin Park.Ta niezwykła mieszanka
podana w ciepłych akustycznych brzmieniach
gitary, pianina i looperów w połączeniu z niską,
ciepłą barwą wokalu Daniela, dopełnioną
świetnym kontaktem z publicznością sprawi,
że wspólnie spędzony czas będzie magiczny.

Alchemia Teatralna - RZECZ O HAM-
LECIE W PEWNYM POWIECIE (spe-
ktakl)
Data: 20 stycznia 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43
Bilety: 10 zł

Co może się zdarzyć, gdy lokalna społecz-
ność musi wykazać się aktywnością na polu
kultury, bo tego oczekują władze? Co stanie
się, gdy jedna z uczestniczek zebrania przy-
pomni sobie, że była w teatrze na sztuce
"Omlet" lub "Amlet", którą streszcza prawie
jak Stanisław Barańczak w "Appendixie":
Duch: brat jad wlał do ucha. / Syn ducha: o,
psiajucha! / Stryja w ryj? Drastyczny krok. /
Zwłoka. Jej finał: stos zwłok.
Instynkty i pragnienia ludu uruchamiają się,
gdyż zręczni manipulatorzy z tzw. aktywu
użyją narzędzi perswazji. Wtedy wydarze-
nia i te sceniczne, i te z życia wzięte nagle
potoczą się jak kamienie w lawinie. Trzeba
będzie, musowo, zagrać "Hamleta", by udo-
wodnić, że ludzie z prowincji nie drżą przed
nazwiskiem Szekspira. Że chcieć znaczy
móc.
Dramaturgia i reżyseria: Juliusz Chrząsto-
wski, Tomasz Dajewski

perkusja), Weronika Mongiało ( lutnia, gita-
ra),  Julia Kozów  (harfa), Karolina Koch (flet
altowy, śpiew), Wojciech Urbaniak (scheit-
holt, perkusja)  wystąpił nie tylko samo-
dzielnie, ale również wspólnie z innymi
grupami z pracowni muzycznej  dz. II  -
zespołami "Timki" i "Wirusy" oraz zapro-
szonymi gośćmi. W tym roku razem z ze-
społem Totus Musicus kolędowały w Świd-
nicy zespoły z Trutnova, Dobroszyc, Wroc-
ławia i Jeleniej Góry.  Zespół muzyki daw-
nej "Asinus musicus" z Zakladn Umelecka
Śkola w Trutnovie pod kierunkiem p.Mar-
tina Licki  zachwycił pięknym brzmieniem
wokalnym dawnych pieśni bożonarodze-
niowych.  Zespół Muzyki Dawnej Carmen
Alacre" ze Szkoły Podstawowej w Dobro-
szycach prowadzony przez p.Małgorzatę
Szymańską , grając na fletach podłużnych
wprowadził świąteczny nastrój nie tylko
dawnymi utworami Bartłomieja Pękiela,
ale również ciekawą aranżacją  "Kolędy
dla nieobecnych"  Zbigniewa Preisnera. W
wykonaniu  Zespołu Skrzypcowego "Su-
zukowo" z Wrocławia i Dobroszyc pod kie-
runkiem p. Joanny Jurkiewicz  usłyszeli-
śmy tradycyjne polskie kolędy  grane na
głosy przez mini-orkiestrę skrzypcową. Ze-
spół muzyki dawnej z MDK w Jeleniej
Górze prowadzony przez p. Sylwię Raban
zagrał  na fletach prostych dawne kantycz-
ki, w tym jedną z najstarszych polskich
kolęd - "Anioł pasterzom mówił" . 
Różnorodność i bogactwo brzmieniowe pre-
zentowanych utworów zachwyciła publicz-
ność, która żywo reagowała na kolejne pre-
zentacje. Kantyczki i dawne pieśni o narodze-
niu Pańskim śpiewane po polsku, czesku,
angielsku czy  łacinie, utwory nieznane i ko-
lędy tak bliskie sercu jak "Lulajże Jezuniu"

czy "Hej w dzień narodzenia". To wszystko
było udziałem widzów ! I jak co roku  to nie
był zwykły koncert kolęd.  A to również za
sprawą młodych aktorów z Grupy teatralnej
"Cedeen"  pod kierunkiem p. Joanny Chojno-
wskiej, którzy przybliżyli nam historię Naro-
dzenia Pańskiego, cytując Pismo Święte.
Tradycyjnie już koncert zakończyło wspólne,
wokalno-instrumentalne wykonanie  słynne-
go "Gaudete, Christus es natus" z XV/XVI w.
, pieśni bożonarodzeniowej napisanej właś-
nie na trzecią niedzielę Adwentu czyli czas
tego koncertu. Było to możliwe dzięki poran-
nym warsztatom, podczas których wszystkie
zespoły wspólnie pracowały.
To już piąty   koncert kolędowy , którego
gospodarzem był zespół muzyki  dawnej
"Totus Musicus".  Już  historią stało się  ko-
lejne spotkanie z kolędami, muzyką dawnych
wieków  i  zespołami  w pięknych średnio-
wiecznych i renesansowych strojach. Nie-
zwykli goście rozjechali się do domów. A my
znów mamy co wspominać

info: MDK Świdnica

GMINA ŚWIDNICA
NOWE STAWKI PODATKOWE W 2019 r.  

W roku 2019 obowiązywać będą nowe sta-
wki podatkowe. Natomiast wzory informacji
i deklaracji podatkowych na rok 2019 pozo-
stają bez zmian.
W 2019 r. podatek rolny wyniesie:
135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów
gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q
żyta),
271,80 zł od 1 ha gruntów pozostałych (rów-
nowartość 5 q żyta).
Podatek rolny oblicza się według średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów po-
przedzających kwartał poprzedzający rok po-
datkowy. Średnia cena skupu żyta wyniosła
54,36 zł za 1 dt (tj. q - kwintal).
Podatek leśny w 2019 r. wyniesie 42,24 zł od
1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220
sześci. drewna, obliczana według średniej ce-
ny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleś-
nictwa za pierwsze trzy kwartały roku po-
przedzającego rok podatkowy. Średnia cena

ciąg dalszy ze str. 5
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Scenografia: Robert Kukla
Obsada: Zofia Dziadura, Czesława Greś,
Krystyna Kowalonek, Angelika Jaśkiewicz,
Bożena Kuźma, Mariola Mackiewicz, Hali-
na Szymańska, Teresa Wagilewicz, Zbig-
niew Curyl, Krzysztof Frączek, Jacek
Iwancz, Robert Kaśków, Krzysztof Paruch,
Tadeusz Szarwaryn, Adam Szmajduch.

WĘGIERSKIE CZARDASZE I TAŃCE
Data: 24 lutego 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury
Bilety w cenach 50 zł U / 55 zł N do nabycia
w punktach sprzedaży Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, tel. 74 852 02 90, a także przez
internet na stronach: www.bilety.sok.com.pl
/ www.kupbilecik.pl / www.biletyna.pl

Długo wyczekiwana premiera z najsłynniej-
szymi czardaszami w tle! Zapraszamy na
wyjątkowy wieczór, przepełniony węgier-
skim folklorem, popisowym tańcem i śpie-
wem! Podczas spektaklu usłyszycie i zoba-
czycie Państwo wszystkie czardasze, jakie
zostały napisane w historii muzyki operetko-
wej i instrumentalnej. Nie zabraknie prze-
sławnych utworów Montiego, Tańców Wę-
gierskich Brahmsa, fragmentów z operetek:
"Zemsta nietoperza", "Baron Cygański",
"Księżniczka Czardasza", "Cygańska mi-
łość", "Hrabina Marica", czy "Perła z Toka-
ju"!
Występują:
Sylwia Frączek - sopran
Tomasz Maleszewski - tenor
Balet Sceny Kamienica
Orkiestra Salonowa Sceny Kamienica

KOLACJA POŻEGNALNA
Data: 26 stycznia 2019
Godzina: 18:00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 85 zł (parter) i 70 zł (balkon)

De Alexandre de la Patelliere & Matthieu
Delaporte 

sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały
2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m sześci.
Stawki podatku od nieruchomości na 2019 r.:
http://bip.gmina.swidnica.pl/component/att
achments/download/5988
Stawki podatku od środków transportowych
na 2019 r.:
http://bip.gmina.swidnica.pl/component/att
achments/download/5987a

WIGILIJNE SPOTKANIE W URZĘDZIE
GMINY  

Święta Narodzenia Pańskiego są wyjątko-
wym czasem. Życzę Państwu spędzenia tych
świąt w rodzinnej atmosferze. Niech Nowy

2019 rok przyniesie pomyślność, obfituje w
szczęście i pokój - mówiła wójt gminy Świd-
nica Teresa Mazurek.
Dziękuje samorządowcom, przedstawicie-
lom wszystkich służb mundurowych, insty-
tucji państwowych i prywatnych za życzli-
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Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego
wydania zgłoszonej do konkursu autorskiej książki
literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i
edytorsko formie.

REGULAMIN
Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojekto-
wanie i przygotowanie do druku autorskiej książki
literackiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść,
zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami
twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opraco-
waniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej
książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją
autora.
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka
Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida  w Świd-
nicy.
W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy
ukończyli 18 rok życia. Konkurs nie jest anonimo-
wy, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem
autora.
W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane
projekty książek. Na konkurs jeden autor może na-
desłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do
druku autorską książkę literacką, dotychczas nie
publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. to-
mik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań
itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wyko-
nanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udzia-
łem innych osób.
Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.
Projekty należy przygotować w formacie PDF z
rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK.
Należy zachować bezpieczny margines - teksty nie
powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu
A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy
bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. For-
mat pracy konkursowej - A5, objętość do 120 stron
razem ze stronami redakcyjnymi oraz okładką (w
tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy
nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w 5
egzemplarzach.
Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgło-
szenia wraz z oświadczeniami niezbędnymi do prze-

prowadzenia konkursu. Kartę Zgłoszenia należy po-
brać ze strony internetowej Organizatora:
                  www.mbp.swidnica.pl.
Jury przyzna tylko jedną nagrodę.
Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie
zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literac-
kiej w nakładzie 500 egz. (w tym 200 egz. otrzyma
autor) oraz nagroda pieniężna  w wysokości 3000
złotych.
Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego
dodatkowego honorarium związanego  z publikacją
książki.
Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w na-
grodzony projekt książki związany ze stronami re-
dakcyjnymi.
Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwy-
cięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do
druku i nieprzyznania nagrody.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do
Organizatora.
Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać li-
stem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia
31 marca 2019 roku na adres: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdni-
cy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z
dopiskiem "KONKURS - ŚWIDNICA 2019".
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i
promocja nagrodzonej książki nastąpi w 2019 roku.
Zawiadomienie o wynikach do 15 maja 2019 roku
na stronie internetowej Organizatora:
                     www.mbp.swidnica.pl.
Zwrot prac nadesłanych na konkurs (oprócz zapisu
pracy nadesłanego w formie elektronicznej) oraz
wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 31 grudnia
2019 roku.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej
publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagro-
dzonej pracy w prasie i innych mediach w celach
promocji konkursu bez powiadamiania autora.
Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie
pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich
warunków regulaminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
74 640 09 46, oraz e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl

 XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ - ŚWIDNICA 2019
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Funkcjonariusze Posterunku Policji w Słotwinie
uzyskali informację z której wynikało, że po
terenie Świdnicy mogą poruszać się samocho-
dem osobowym marki Skoda, sprawcy włamań
do domów. Podczas patrolowania miasta, zauwa-
żyli oni w/w samochód i postanowili zweryfiko-
wać uzyskane wcześniej informacje. Policjanci
podczas kontroli drogowej zatrzymali dwóch
mężczyzn w wieku 27 oraz 32 lat. Przy podejrza-
nych ujawniona została biżuteria, damska toreb-
ka a także sprzęt rtv. Jadący samochodem
mężczyźni nie potrafili wytłumaczyć pochodze-
nia tych przedmiotów.  Mężczyźni zostali zatrzy-
mani w policyjnym areszcie. W/w przedmioty
min. zabezpieczona biżuteria jak się później oka-
zało zostały skradzione chwilę wcześniej z jed-
nego z domów na terenie województwa dolno-
śląskiego.  Śledczy zaczęli gromadzić materiał
dowodowy w sprawie i ustalili również, że za-
trzymani mężczyźni mogą mieć związek z jesz-
cze innymi włamaniami, do których doszło na
terenie województwa dolnośląskiego w tym
Świdnicy i Jaworzyny. Zebrany przez funkcjona-
riuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy
materiał dowodowy pozwolił  mężczyznom
przedstawić 5 zarzutów dot. kradzieży  z włama-
niem. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem do są-
du o zastosowanie wobec podejrzanych środka
zapobiegawczego  w postaci tymczasowego are-
sztu. Sąd częściowo przychylił się do wniosku
prokuratury i zastosował areszt wobec jednego z
podejrzanych, tj. 27-lat-
ka, który najbliższy
miesiąc spędzi w aresz-
cie śledczym. Drugi
mężczyzna tj 32-latek
został objęty policyj-
nym dozorem. Za prze-
stępstwo kradzieży z
włamaniem mężczy-
znom grozi do 10 lat po-
zbawienia wolności.
Minione Święta Boże-
go Narodzenia, to czas
intensywnej pracy do-
lnośląskich policjan-
tów. Podczas trzech dni
świąt funkcjonariusze
przeprowadzili blisko
2,9 tys. różnego rodzaju
interwencji, zatrzymali
na gorącym uczynku
przestępstwa 97 osób
oraz zatrzymali 36 osób
poszukiwanych. Od po-
niedziałku do środy,
funkcjonariusze ujaw-
nil i i  zatrzymali 27
nietrzeźwych kierują-
cych. Na dolnośląskich
drogach odnotowano 12
wypadków. Jeden z nich
okazał  si ę niestety
śmiertelny.  Tegoroczne
Święta Bożego Naro-
dzenia na dolnośląskich
drogach przebiegły
dość spokojnie. W ciągu
trzech dni odnotowano
w naszym regionie 12
wypadków. To mniejsza
liczba zdarzeń niż czę-
sto odnotowuje się w

ciągu dni roboczych. Niemniej jednak brak roz-
wagi, nonszalancja na drogach, w tym niedosto-
sowanie prędkości do trudnych warunków dro-
gowych, to wciąż główne przyczyny zaistniałych
wypadków, w których rannych zostało 19 osób.
Niestety wśród wymienionych zdarzeń, jedno z
nich okazało się śmiertelne. Do wypadku, w któ-
rym zginęła 1 osoba, doszło 24 grudnia br. około
godz. 16.00 w Bystrzycy Kłodzkiej. Kierujący
samochodem Nissan Micra, 67 - letni mężczyzna
zderzył się z kierującym samochodem marki
Ford Mondeo. Pomimo prowadzonej akcji reani-
macyjnej na miejscu zdarzenia, kierujący nissa-
nem zmarł. Tego samego dnia doszło też do
innego poważnego zdarzenia. W nim na szczę-
ście nikt nie zginął. 20 - latek kierując samocho-
dem marki BMW, nie dostosował prędkości do
warunków drogowych. Na prostym odcinku dro-
gi wpadł w poślizg, uderzając w przydrożny słup
trakcji elektrycznej i 6 - cio osobową rodzinę,
idącą chodnikiem. Wszyscy pokrzywdzeni trafili
do szpitala. Na szczęście obrażenia, których ran-
ne osoby doznały nie zagrażają życiu. Kierowca
został zatrzymany przez policjantów. Na podsta-
wie zebranego materiału usłyszał zarzut sprowa-
dzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa kata-
strofy w ruchu lądowym, co jest zagrożone karą
do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym
losie zdecyduje teraz sąd. Dolnośląscy policjanci
prowadząc w okresie świąt wzmożone działania
kontrolne, ujawnili i zatrzymali 27 osób, które
mimo wielokrotnych apeli o trzeźwość, zdecydo-
wały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów
po spożyciu alkoholu. Okres świąteczny, to nie
tylko czas wzmożonej pracy policjantów ruchu
drogowego. W ciągu trzech świątecznych dni
funkcjonariusze przeprowadzili 2855 różnego
rodzaju interwencji. W wyniku prowadzonych
działań , zatrzymali na gorącym uczynku prze-

Tytułowa kolacja pożegnalna to wystawna
kolacja na cześć osoby, którą organizato-
rzy wieczoru chcą się pozbyć ze swojego
otoczenia. Rozmach jaki temu towarzyszy
ma być dowodem na to, że zaproszony
gość był im bliski. Oczywiście zaproszona
osoba nie ma pojęciu w jakim celu została
zaproszona!
Pierre i Clotilde to typowi przedstawiciele
francuskiej klasy średniej. Zapraszają Didie-
ra, wieloletniego przyjaciela, którego zapra-
szają na pożegnalną kolację.
Podczas wizyty robią wszystko aby gość
czuł się wyjątkowo: wspominają dawne cza-
sy, otwierają drogie wino i są przemili. Jed-
nak Didier, w tej roli fantastyczny Janusz
Chabior w pewnym momencie orientuje się
o co w tym wszystkim chodzi. Słyszał bo-
wiem od ich wspólnego znajomego o tako-
wych spotkania.
Sytuacja wymyka się spod kontroli, gospo-
darze czują się podle, Pierre, czyli Piotr Gą-
sowski z wdziękiem próbuje ratować sytu-
ację, w której się znaleźli.
Co z tego wyjdzie? Czy Didier wybaczy
fałszywym przyjaciołom, czy Pierrowi i
Clotilde wystarczy determinacji w poprowa-
dzeniu intrygi do końca?
Wszystko się okaże na scenie!
Inteligentna francuska komedia, mistrzo-
wsko zagrana i wyreżyserowana spowodują,
że będzie to niezapomniana zabawa.
Występują: Małgorzata Foremniak, Janusz
Chabior, Piotr Gąsowski.
Reżyseria: Tomasz Dutkiewicz
Czas trwania: 1 h 45 min.

KOLACJA DLA GŁUPCA [spektakl
Wrocławskiego Teatru Komedia]
Data: 2 lutego 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: w cenie 70 zł

Grupa panów w średnim wieku z tzw. "to-
warzystwa" cyklicznie urządza sobie kola-
cje, na które zaprasza mniej inteligentnych,
ich zdaniem, przedstawicieli naszego społe-
czeństwa. Podczas wystawnego posiłku sta-
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stępstwa 97 osób. W ręce policjantów wpadło też
36 poszukiwanych.
24 grudnia, w trakcie służby na terenie miasta
Świdnicy, funkcjonariusze Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Świdnicy zatrzymali do kontroli drogowej kie-
rowcę samochodu osobowego marki Seat Cordo-
ba. W trakcie wykonywanych czynności okazało
się, że 35-latek nie posiada przy sobie uprawnień.
Sprawdzenie w policyjnej bazie wykazało, że
kierowca ma cofnięte uprawnienia do kierowania
pojazdami. Takie zachowanie to przestępstwo, za
które 35-latkowi może grozić kara pozbawienia
wolności do lat 2. 
22 grudnia br. policjanci patrolujący rejon miasta
Strzegom około pierwszej w nocy zauważyli sa-
mochód osobowy marki  Ford. Pojazdem tym
poruszał się mężczyzna, którego sposób jazdy
mógł wskazywać, że znajduje się pod wpływem
alkoholu. Po zatrzymaniu pojazdu, okazało się że
kierujący - 41-letni  mieszkaniec powiatu świd-
nickiego jest trzeźwy. Mężczyznę poddano bada-
niu  na urządzeniu Drager Drug Test 5000 uzy-
skano wynik pozytywny uzasadniający podej-
rzenie kierowania po zażyciu substancji psycho-
tropowych.  Od mężczyzny pobrano krew do
badań. Dowodem w sprawie będą wyniki badań
laboratoryjnych. Ponadto w czasie kontroli przy
mężczyźnie ujawniono woreczek z zawartością
proszku koloru białego, który poddano bada-
niom na testerze narkotykowym. Badanie po-
twierdziło, że zabezpieczona substancja to meta-
amfetamina. 41-latek posiadał przy sobie porcję
tego narkotyku. Mężczyzna za swoje czyny od-
powie teraz przed sądem.
Policjanci patrolujący rejon miasta Świebodzice
zauważyli samochód osobowy marki  Renault.
Pojazdem tym  poruszał się mężczyzna, którego
sposób jazdy mógł wskazywać, że znajduje się
pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu pojaz-
du, okazało się, że kierowcą jest 20-letni miesz-
kaniec powiatu  świdnickiego. W trakcie rozmo-
wy funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny
wyraźny zapach alkoholu. Przeprowadzone ba-

danie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w
organizmie. W świetle obowiązujących przepi-
sów za kierowanie pojazdem mechanicznym w
stanie nietrzeźwości lub po użyciu innego, podo-
bnie działającego środka, grozi kara do 2 lat
pozbawienia wolności.
Nie zdążyły jeszcze opaść resztki stłuczonej szy-
by w oknie witryny sklepowej, a podejrzewa-
nych o zniszczenie mienia dwóch mieszkańców
Świdnicy policjanci prowadzili już do policyjne-
go radiowozu. Mężczyźni zatrzymani zostali na
gorącym uczynku. Grozi im teraz do 5 lat pozba-
wienia wolności. Funkcjonariusze Wydziału
Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w
Świdnicy patrolując centrum miasta około godzi-
ny trzeciej w nocy zatrzymali w bezpośrednim
pościgu  dwóch mężczyzn, którzy podejrzewani
są o wybicie szyby wystawowej w jednym ze
sklepów w centrum miasta. W chwili zatrzymani
22-latkowie byli nietrzeźwi,  badanie na zawar-
tość alkoholu w organizmie mężczyzn wykazało
blisko 3 i 2 promile. Mężczyźni  przewiezieni
zostali do policyjnego aresztu gdzie po
wytrzeźwieniu  usłyszeli zarzuty. 
Policjanci niejednokrotnie udzielają pomocy, a
także otrzymują informacje o tym, że czyjeś ży-
cie jest zagrożone. Dokładają wszelkich starań,
aby to życie uratować. W takich sytuacjach liczy
się szybkość, skuteczność oraz trafność podej-
mowanych decyzji. Tak właśnie zachowali się
funkcjonariusze Ogniwa Interwencyjno-Patrolo-
wego Wydziału Prewencji Komendy Powiato-
wej Policji w Świdnicy sierż. szt. Łukasz Piech
oraz st. sierż. Daniel Domaradzki. 34-latek kie-
rujący samochodem marki Audi podczas niepra-
widłowo wykonywanego manewru wyprzedza-

nia doprowadził do bo-
cznego zderzenia z pra-
widłowo jadącym po-
jazdem Kia Sportage.
Uderzony samochód
wypadł z jezdni i zatrzy-
mał się na drzewie. Na
miejscu jako pierwsi po-
jawili się   funkcjonariu-
sze Komendy Powiato-
wej Policji w Świdnicy.
W miejscowości Nowi-
zna tj. na trasie Dzierżo-
niów-Świdnica zauwa-
żyli samochód osobowy
marki Kia Sportage,
który wypadł z jezdni i
zatrzymał się na przy-
drożnym drzewie. W
płonącym pojeździe
uwięziony był jego kie-
rowca. Policjanci wydo-
byli mężczyznę z płoną-
cego pojazdu i dogasili
pożar. Funkcjonariusze
przekazali 39-latka za-
łodze pogotowia, który
z urazem kręgosłupa tra-
fił do szpitala. 20 grud-
nia ub. roku żona po-
szkodowanego kierow-
cy pojawiła się w Ko-
mendzie Powiatowej
Policji w Świdnicy i
spotkała z funkcjonariu-
szami, którym zawdzię-
cza życie swojego męża.
Kobieta podziękowała
policjantom za ich szyb-
ką, a przede wszystkim
skuteczną reakcję.

info: KPP Świdnica
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rają się obnażyć ich intelektualne niedostat-
ki, śmieszne przyzwyczajenia, zabawny
sposób mówienia itp. Kto przyprowadzi naj-
głupszego-wygrywa-tak w skrócie można
opisać intencję tej dość dwuznacznej, deli-
katnie mówiąc, zabawy.
Pewnego dnia jednak, w wyniku kilku nie-
przewidzianych sytuacji, przedsięwzięcie
wymyka się spod kontroli i zaczyna żyć
swoim, bardzo interesującym, życiem Oka-
zuje się, że przypięcie komuś etykietki "głu-
pca" nie zawsze musi oznaczać rzeczywisty
poziom jego intelektu.
Podsumowaniem może być cytat z klasyka:
Z kogo się śmiejecie? Sami z siebie się śmie-
jecie! Według scenariusza "Kolacji dla głu-
pca" F. Veber nakręcił film "Kolacja dla pa-
lantów", który obejrzały we Francji rzesze
widzów, śmiejąc się do łez. Naszym skro-
mnym zdaniem sztuka jest jeszcze lepsza!
Zapraszamy Państwa na naszą kolację, może
nie po to aby się najeść, ale do syta się
pośmiać i szlachetnie rozbawić. Zespół
Wrocławskiego Teatru Komedia obiecuje,że
będzie Państwu smakowało!!!
Obsada:
Paweł Broszak: Paweł Okoński
Krystyna Broszak: Marzena Oberkorn
Profesor Arszaniak: Marian Czerski
Franciszek Pinion: Mirosław Kropielnicki
(gościnnie)
Gwidon Leblak: Tomasz Lulek/Krzysztof
Grębski
Marlena: Katarzyna Baraniecka
Lesław Koniarz: Jerzy Mularczyk
Czas trwania: 120 minut

26. MŚNJ - DOROTA MIŚKIEWICZ,
"PIANO.PL" [koncert]
Data: 23 lutego 2019
Godzina: 19.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Bilety: bilety: 35 zł ulgowy, 45 zł przed-
sprzedaż, 55 zł w dniu koncertu
Organizator: -arte-, ŚOK

WYKONAWCY
DOROTA MIŚKIEWICZ - śpiew
WŁODZIMIERZ NAHORNY - fortepian
MICHAŁ TOKAJ - fortepian
DOMINIK WANIA - fortepian
ATOM STRING QUARTET:
Dawid Lubowicz - skrzypce
Mateusz Smoczyński - skrzypce
Michał Zaborski - altówka
Krzysztof Lenczowski - wiolonczela
Dorota Miśkiewicz koncertem PIANO.PL
składa hołd polskiej pianistyce. Fortepian
to polska specjalność, spośród wielu do-
skonałych muzyków, to właśnie pianiści
wiodą w Polsce prym - zauważa. Jako, że
gatunkiem najbliższym Dorocie jest jazz,
podkreśla nade wszystko dokonania pol-
skich pianistów jazzowych, którzy spekta-
kularnie podążają drogą wyznaczoną nie-
gdyś przez światowej sławy muzyka,
Krzysztofa Komedę. Drogą wyznaczoną
także przez Fryderyka Chopina, który był
nie tylko znakomitym kompozytorem,
pianistą, ale i improwizatorem!
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Możliwość wliczenia w koszty pracy mał-
żonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm,
elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie
okresu ich przechowywania,  niższy podatek
dla innowatorów - to kolejne proprzedsiębior-
cze rozwiązania, które przyniosą od Nowego
Roku ustawy przygotowane przez MPiT.
Wśród nich są: Pakiet MŚP, Mały ZUS, E-
akta, IP box, zmiany w dozorze technicznym
oraz kolejne udogodnienia w CEIDG.  

Bardzo ważne jest, że na zgłoszenie do ZUS
tego, że chce się korzystać z Małego ZUS jest
czas do 8 stycznia  2019 roku. Kolejna taka oka-
zja pojawi się dopiero za rok.  

- Małe i średnie przedsiębiorstwa to "oczko
w głowie" mojego resortu. To właśnie głównie z
myślą o nich przygotowaliśmy cały szereg ustaw,
które wejdą w życie już 1 stycznia. Nowe prze-
pisy przyniosą właśnie średnim, małym i naj-
drobniejszym firmom przede wszystkich osz-
czędności, a także ułatwienia i przywileje. Szcze-
gólną uwagę chciałabym zwrócić na Pakiet MŚP,
Mały ZUS i IP box. Celem tego ostatniego roz-
wiązania jest wsparcie innowacyjności naszego
kraju. To kluczowe wyzwanie dla naszej gospo-
darki i na Nowy Rok życzę wszystkim naszym
przedsiębiorcom, by śmiało otwierali się na no-
we, twórcze i bardziej efektywne rozwiązania,
dzięki którym łatwiej będzie im konkurować,
także na globalnym rynku - mówi minister Ja-
dwiga Emilewicz.

PAKIET MŚP
1 stycznia wchodzi w życie Pakiet MŚP.  Jest

to prawie 50 rozwiązań, dzięki którym w kiesze-
niach przedsiębiorców - zwłaszcza małych i
średnich - zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł.

Pakiet ten (nowelizacja niektórych ustaw w
celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębior-
ców w prawie podatkowym i gospodarczym)
przewiduje takie rozwiązania, jak: uznanie war-
tości pracy małżonka za koszt podatkowy; jed-
norazowe rozliczenie straty podatkowej do wy-
sokości 5 mln zł; uwolnienie 5 milionów pracow-
ników najmniej wypadkowych branż od obo-
wiązku okresowych szkoleń BHP; skrócenie - ze
150 do 90 dni - terminu uprawniającego wierzy-
ciela, który nie otrzymał należności, do skorzy-
stania z ulgi na złe długi w VAT. 

Z kolei od 1 stycznia 2020 roku - na mocy
Pakietu MŚP - nastąpi poszerzenie kategorii
"małego podatnika". Nastąpi to poprzez podwy-
ższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzy-
skania tego statusu z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
"Mały podatnik" ma prawo do ułatwień w amor-
tyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek
na PIT i CIT oraz niższego opodatkowania (w
CIT). Rozwiązanie to obejmie ok. 25 tys. przed-
siębiorców, w tym 14 tys. rozliczających PIT
oraz 11 tys. rozliczających CIT. 

Przepisy Pakietu poprawią płynność firm i
zmniejszą obciążenia biurokratyczne w prawie
podatkowym. Przyczynią się do tego podwyższe-
nie limitu małego podatnika, możliwość jednora-
zowego odliczania straty podatkowej do 5 mln zł
czy umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyska-
nia przychodu wynagrodzenia małżonka, co jest
szczególnie ważne dla małych firm rodzinnych. 

Obniżą również koszty funkcjonowania pra-
codawców. Stanie się tak dzięki likwidacji obo-
wiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pra-
cowników oraz podniesieniu - ponad dwukrotne-
mu - limitu pracowników, do którego pracodaw-
ca nie musi zatrudniać specjalistów od BHP czy
skrócenie okresu przechowywania sprawozdań
finansowych. 

WLICZANIE PRACY MAŁŻONKA W KO-
SZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Jedno z rozwiązań przewidzianych w usta-
wie polega na uwzględnieniu wartości pracy
małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Po
zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł
uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żo-
nie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu.

Ta zmiana ma przynieść korzyści zwłaszcza
mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym.

Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie
umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o
dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak sa-
mo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza naj-
bliższej rodziny. Rozwiązanie to przyniesie ko-
rzyść co najmniej kilkudziesięciu tysiącom
przedsiębiorców.

JEDNORAZOWE ROZLICZENIE STRA-
TY DO 5 MLN ZŁ

Ustawa przewiduje też możliwość jednora-
zowego rozliczenia straty podatkowej do wyso-
kości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty
byłaby rozliczana na dotychczasowych zasa-
dach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w
jednym roku).

Zakładając przychód na poziomie 7,6 mln zł,
stratę do rozliczenia w maksymalnej rocznej wy-

sokości 5 mln zł oraz 19-proc. stawkę podatku,
w roku rozliczenia straty podatnik może zapłacić
aż 900 tys. zł podatku mniej niż przed zmianą
przepisów.

Taka zamiana pozytywnie wpłynie na płyn-
ność finansową przedsiębiorstwa. Dodatkowo,
przy jednorazowym rozliczeniu straty, ograni-
czone zostają niezbędne formalności (stratę roz-
liczamy raz, a nie w rozbiciu na kilka lat, więc
niezbędne dokumenty składamy tylko raz).

LIKWIDACJA OBOWIĄZKU OKRESO-
WYCH SZKOLEŃ BHP dla 5 mln pracowni-
ków administracyjno-biurowych

Pakiet MŚP likwiduje obowiązek okreso-
wych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowni-
ków branż, które są najmniej wypadkowe. Zmia-
na obejmie pracowników administracyjno-biu-
rowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifi-
kowanego do grupy działalności, dla której usta-
lono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w
rozumieniu przepisów o ZUS. Obecnie praco-
dawca ponosi koszt związany z zakupem usługi
i przeprowadzeniem szkolenia. Nowa ustawa zli-
kwiduje nadmiarowe obowiązki, jakie obecnie
nakładane są na pracodawców i w efekcie obniży
ich koszty funkcjonowania.

Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowni-
ków próg, do którego pracodawca - jeżeli jest
zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzy-
ka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS -
nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko
sam może pełnić zadania służby BHP.

MAŁY PODATNIK
Nowela przewiduje podwyższenie progu

sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu
"małego podatnika" - z 1,2 mln euro do 2 mln
euro. Status "małego podatnika" daje prawo uła-
twień w amortyzacji, rzadszego obowiązku
wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego
opodatkowania (w CIT).

"Mały podatnik" ma prawo do jednorazowej
amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia ca-
łej wartości środków trwałych w koszty uzyska-
nia przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewi-
dencji (wartość maksymalna do 50 000 euro
rocznie); nie ma konieczności rozdzielania ko-
sztu zakupu na cały okres amortyzacji.

Jednorazowa amortyzacja w porównaniu do
liniowego rozliczania oznacza, że w przypadku

dużego kosztu uzyskania przychodu ma się
mniejszy podatek w roku odliczenia. Przykłado-
wo, zakładając przychody na poziomie 7,6 mln
zł (ok. 1,8 mln euro) i maksymalną wartość ko-
sztu uzyskania przychodów na poziomie 200 tys.
zł (50 tys. euro) przy jednorazowej amortyzacji
podatnik w pierwszym roku zyskuje prawie 25
tys. zł.

Kolejny przywilej "małego podatnika" to
kwartalny sposób rozliczania zaliczek - przedsię-
biorca może płacić zaliczki na podatek co kwar-
tał. Oznacza to mniej formalności związanych ze
składaniem deklaracji oraz dokonywaniem prze-
lewów - 4 przelewy zamiast 12.

POZOSTAŁE WYBRANE UŁATWIENIA
Zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych

dochodów alternatywnych spółek inwestycyj-

nych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji
(sprzedaż udziałów/akcji, gdy ogółem posiadano
co najmniej 10 proc. udziałów w spółce oraz nie
krócej niż 2 lata).

Zwolnienie z podatku (wypłaconych od
ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przezna-
czonych na odtworzenie zniszczonego majątku.
Zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środ-
ków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobo-
wego.

Ujednolicenie formularzy deklaracji podat-
kowych w przypadku podatków lokalnych (po-
datku od nieruchomości czy leśnego) oraz umo-
żliwienie składania ich drogą elektroniczną.
Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane -
opracowują je samorządy. Utrudnia to przedsię-
biorcom, posiadającym nieruchomości na terenie
więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków
należnych samorządom.

Skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego
przechowywania zatwierdzonych sprawozdań
finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezter-
minowy.

Zderegulowanie niektórych obowiązków in-
formacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. dot.
okresu zawieszania wykonywania działalności
czy prowadzenia księgi przychodów i rozcho-
dów dla potrzeb rozliczania podatku dochodo-
wego.

Zmiany w funkcjonowaniu spółki z o. o.
Możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich
uchwał przez wspólników na odległość, w trybie
obiegowym. Wprowadzone zostaną również re-
guły zwrotu przez wspólników zaliczek pobra-
nych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy
spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w
założonej wysokości.

Jednoznaczne określenie skutków prawnych
czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną
do reprezentowania spółki. Pozwoli to zwię-
kszyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Skrócenie terminu uprawniającego wierzy-
ciela, który nie otrzymał należności, do skorzy-
stania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni.

Możliwość wezwania telefonicznego lub
mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpie-
czonego o kontroli czasowej niezdolności do
pracy.

MAŁY ZUS
Od Nowego Roku wchodzi też w życie tzw.

Mały ZUS dla małych firm. To niższe, proporcjo-

NOWE PRZYWILEJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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nalne do przychodu, składki na ubezpieczenia
społeczne. Będą mogły z niego skorzystać osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, któ-
rych roczne przychody nie przekraczają 30-krotno-
ści minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018
r. jest  to 63 tys. zł). Dzięki temu najmniejsi przed-
siębiorcy będą mogli uiszczać składki na ubezpie-
czenie społeczne adekwatne do swoich przycho-
dów, a nie - jak obecnie - w wysokości ponad 1200
zł miesięcznie. Mały ZUS to dla przedsiębiorców
ogromna korzyść. Rozwiązanie to przyniesie im
prawie 5,4 mld zł oszczędności na przestrzeni 10
lat. Według szacunków MPiT z nowych przepisów
skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsię-
biorców. Spodziewamy się jednak, że liczba bene-
ficjentów tego rozwiązania będzie wyższa, ponie-
waż, oprócz niemal 200 tys. uprawnionych, wiele
osób zalegalizuje prowadzoną przez siebie działal-
ność. Liczymy bowiem na to, że nowe przepisy
przyczynią się również do ograniczenia szarej stre-
fy.

Jak jest teraz i co się zmienia
Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wiel-

kości przychodu płacą taką samą składkę ZUS.
Wynosi ona w tym roku 1232,16 zł. Istnieje
wprawdzie opcja płacenia niższego ZUS-u (wy-
noszącego 520 zł za ubezpieczenie społeczne
oraz zdrowotne), ale dotyczy ona tylko osób
zakładających firmę po raz pierwszy i obowiązu-
je przez dwa lata od jej założenia.

Od wielu lat mikroprzedsiębiorcy zwracali
uwagę na to, że wysokość obciążeń z tytułu składek
na ubezpieczenia społeczne nie była skorelowana z
ich możliwościami finansowymi. Stała podstawa
wymiaru składek, niezależna od wysokości przy-
chodów, uderza w rozwój małych firm oraz nega-
tywnie wpływa na ich przeżywalność. To właśnie
w momencie pojawienia się obowiązku opłacania
pełnej wysokości składek ZUS, nawet 10 tys.
przedsiębiorców rocznie decyduje się na zakoń-
czenie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wyłączenia
Co ważne, zmiany nie będą dotyczyć przed-

siębiorców, którzy rozliczają się w formie karty
podatkowej i korzystają ze zwolnienia od podat-
ku VAT. Powyższe uniemożliwia bowiem ZUS-
owi pozyskiwanie danych do weryfikacji popra-
wności ustalenia najniższej podstawy wymiaru
składek. Z kolei wprowadzenie wymogu prowa-
dzenia min. 60 dni działalności gospodarczej w
roku poprzednim ma wyeliminować nadużycia
w postaci celowego zakładania albo wznawiania
działalności na koniec roku kalendarzowego.
Natomiast zawieszenie działalności gospodar-
czej lub jej rozpoczęcie w trakcie trwania danego
roku kalendarzowego będzie skutkowało propo-
rcjonalnym zmniejszeniem rocznego limitu
przychodów uprawniającego do skorzystania z
wprowadzonej zmiany. Zaś brak możliwości wy-
konywania działalności na rzecz byłego praco-
dawcy ma zapobiec tzw. "wypychaniu" na samo-
zatrudnienie.  Z zaproponowanego rozwiązania
zostały wyłączone również osoby korzystające z
24-miesięcznych preferencyjnych składek, po-
nieważ będzie ono dla nich zawsze mniej korzy-
stne. 

Jak przejść na Mały ZUS - instrukcja
Przedsiębiorcy chcący opłacać niższe skład-

ki od 2019 r., mają siedem dni, czyli czas do 8
stycznia, na zawiadomienie ZUS-u o zmianie
tytułu ubezpieczenia. Podobnie 7-dniowy termin
obowiązuje w przypadku wznowienia działalno-
ści gospodarczej albo w przypadku zakończenia
korzystania z preferencyjnych składek ZUS.

Nowe kody (05 90, 05 92) zawarte są w
rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. 

Następnie należy poinformować ZUS o
przychodzie z prowadzonej działalności gospo-
darczej za poprzedni rok oraz o najniższej pod-
stawie wymiaru składek. Informacje te należy
zawrzeć w imiennym raporcie miesięcznym
(ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej

(ZUS DRA), jeżeli przedsiębiorca płaci składki
wyłącznie za siebie. 

W przypadku opłacania składek tylko za sie-
bie, przedsiębiorca powinien jednorazowo zło-
żyć deklarację za styczeń danego roku do 10. dnia
następnego miesiąca. Następnie do końca roku
nie musi składać deklaracji. Obowiązek złożenia
kolejnej deklaracji będzie się aktualizował w lu-
tym kolejnego roku. W przypadku opłacania
składek również za pracowników, imienne rapor-
ty miesięczne należy składać do 15. dnia nastę-
pnego miesiąca. 

UWAGA! "Mały ZUS" pozwala na obniże-
nie podstawy wymiaru składek tylko w przypad-
ku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego,
rentowego, chorobowego i wypadkowego).
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy pła-
cić w pełnej wysokości. 

ZUS będzie mógł weryfikować poprawność
przekazanych danych i zobowiązać przedsię-
biorcę do dostarczenia w ciągu 14 dni dokumen-
tów potwierdzających wysokość rocznego przy-
chodu za poprzedni rok kalendarzowy. 

W przypadku niewywiązania się z powy-
ższego obowiązku, ZUS ustali podstawę wymia-
ru składek w wysokości 60% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

E-AKTA
Od Nowego Roku wchodzi też w życie no-

wela niektórych ustaw w związku ze skróceniem
okresu przechowywania akt pracowniczych oraz
ich elektronizacją, czyli tzw. E-akta. Zakłada ona
skrócenie obowiązku przechowywania akt pra-
cowniczych z 50 do 10 lat, możliwość prowadze-
nia dokumentacji pracowniczej w postaci ele-
ktronicznej, zamiast papierowej oraz domyślne
przekazywanie pensji na konto bankowe pra-
cownika. To część pakietu #100ZmianDlaFirm.

Departament Komunikacji Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii

ciąg dalszy ze str. obok
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wość, wsparcie i współpracę w mijającym
roku.
Tegorocznym symbolem Wigilijnego spotka-
nia w Urzędzie Gminy Świdnica są Anioły ze
szkła jak również z czekolady oraz gwiazdy.
Niech te symbole niosą ze sobą szczęście,
spokój oraz bezpieczeństwo.
Na zaproszenie władz gminy licznie odpo-
wiedzieli zaproszenie goście, a wśród nich J.
E. ks. prof. dr hab. Ignacy Dec- biskup świd-
nicki, J.E. Ks. Waldemar Pytel - biskup die-
cezji wrocławskiej kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, samorządowcy, parlamenta-
rzyści, przedstawiciele służb mundurowych:
policji, straży pożarnej, harcerzy, prezesi spó-
łek, banków, kancelarii notarialnych, radni,
sołtysi, prezesi rolniczych spółdzielni, dyre-
ktorzy placówek oświatowych.
Po występie uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Pszennie, przy-
szedł czas na wzajemne składanie sobie ży-

czeń, wśród których dominowało zdrowie,
pomyślność oraz pokój.

DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI
SYSTEMÓW GRZEWCZYCH - PRZE-
DŁUŻENIE TERMINU ZBIERANIA DE-
KLARACJI  

W związku z przedłużeniem konkursu dot.
wymiany kotłów w ZIT AW do 30.03.2019 r.
oraz prawdopodobnym rozszerzeniem part-
nerstwa o nowe gminy w porozumieniu z
Liderem projektu Miastem Świdnica infor-
mujemy Państwa, że termin zbierania dekla-
racji od mieszkańców zostaje przedłużony do
31.01.2019 r.
Przypominamy:
Gmina Świdnica wspólnie z gminami z tere-
nu Aglomeracji Wałbrzyskiej  przystąpiła do
przygotowania wspólnego  wniosku o dota-
cję ze środków Unii Europejskiej na wymianę
kotłów CO (pieców) opalanych paliwem sta-
łym ( np. koks, węgiel, ekogorszek, miał wę-
glowy) na bardziej przyjazne  środowisku
źródła ciepła. 
Wójt Gminy Świdnica zachęca do składania
wstępnej deklaracji udziału w projekcie pn.
"Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji
Wałbrzyskiej" za pośrednictwem internetu,
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ciąg dalszy ze str. 7Koncert PIANO.PL jest kontynuacją bez-
precedensowego wydarzenia zrealizowane-
go w maju 2016 roku w Warszawie, podczas
którego na jednej scenie wraz z Dorotą Miś-
kiewicz zaprezentowali się Leszek Możdżer,
Włodzimierz Nahorny, Marcin Wasilewski,
Grzegorz Turnau, Andrzej Jagodziński,
Bogdan Hołownia, Krzysztof Herdzin, Do-
minik Wania, Michał Tokaj, Piotr Orzecho-
wski, Tomasz Kałwak, Lutosławski Piano
Duo (Bartek Wąsik i Emilia Sitarz), Atom
String Quartet oraz Henryk Miśkiewicz.
Płyta CD I DVD z rejestracją koncertu miała
swoją premierę 28 października 2016 wy-
wołując ogromne uznanie krytyków i środo-
wiska muzycznego, które przełożyło się na
przyznanie płycie następujących nagród I
wyróżnień:
FRYDERYK 2016
Jazzowy Artysta Roku - nominacja dla Do-
roty Miśkiewicz
Jazzowy Album Roku - nominacja
JAZZ TOP 2017 magazynu Jazz Forum
Dorota Miśkiewicz - wokalistka roku
JAZZ TOP 2016 magazynu Jazz Forum
PIANO.PL - album roku
PIANO.PL - jazzowe wydarzenie roku
KORYFEUSZ POLSKIEJ MUZYKI 2016
"Osobowość Roku" - nominacja
Publiczności w Alwerni Dorota Miśkiewicz
proponuje koncert, będący "pomniejszoną"
prezentacją unikalnego przedsięwzięcia,
zrealizowanego w Warszawie. Biorą w nich
udział trzej pianiści reprezentujący trzy mu-
zyczne pokolenia, Grzegorz Turnau oraz
Atom String Quartet
Na koncert składają się piosenki należące do
kanonu polskiej muzyki, a ich wybór pody-
ktowany został osobistymi sympatiami Do-
roty, subiektywnym odczuwaniem muzyki i
tekstu.
Decyzje aranżacyjne dotyczące wybranych
utworów pozostawione zostały pianistom.
Niektóre aranżacje są zaskakujące, pokazują
nowe oblicze mniej lub bardziej znanych
piosenek, inne dążą do prostoty, nie odbie-
gając znacznie od oryginałów. Jedne i drugie
zachwycają!

DON VASYL [koncert]
Data: 2 marca 2019
Godzina: 18:00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: w cenie 80 zł (parter) i 70 zł (balkon)

Don Vasyl jest poetą, animatorem ruchu kul-
turalnego polskich Cyganów. Jego wiersze
ukazały się w dwóch zbiorach poezji "Kuja-
wy piórem malowane" (1995) oraz "Twórcy
regionu 2" (1996). Sam jest autorem tomiku
wierszy "Pasażerowie niebieskiego taboru"
(1998, wznowienie 2005) oraz śpiewnika "
Piosenki Don Vasyla - Jedno jest niebo dla
wszystkich" (2007) a także twórcą monolo-
gu Cyganki do spektaklu " Mam na imię
Psyche" w reżyserii Marka Wysockiego, w
wykonaniu Anny Marii Grabińskiej. Pre-
miera spektaklu odbyła się w kwietniu 2013
roku. Dwie ostatnie solowe płyty Don Vasy-
la "Niech pędzą konie" z 2011 roku oraz
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Najstarszy odcisk pieczęci świdnickiej po-
chodzi z 1280 r. Znajdował się w archiwum w
Pradze. Pieczęć ukazuje kroczącego gryfa i
użyta została przez ławników świdnickich.

Świdnica była wtedy miastem leżącym w księ-
stwie wrocławskim. Władał nim książę Hen-
ryk IV Prawy. Ławnicy świdniccy, których
przodkowie jako koloniści przybyli do Świd-
nicy, byli Niemcami. Być może przybyli oni z
Meklemburgii lub z Pomorza, gdzie wizeru-
nek gryfa był rozpowszechniony i stąd na naj-
wcześniejszej pieczęci mamy owo zwierzę bę-
dące skrzyżowaniem orła z lwem. Teza, że
gryf jest najstarszym polskim herbem naszego
miasta, wydaje się nie do utrzymania. 

Z twierdzeniem, że pojawiający się od
1335 r. na pieczęciach miejskich wizerunek
dzika "został wymyślony dopiero przez nie-
miecką burżuazyjną naukę", rozprawił się już
w 1954 r. znany historyk świdnicki Stanisław
Kotełko (patrz "Życie Świdnickie". Organ Ko-
mitetu Frontu Narodowego w Świdnicy. Rok
1, nr 3). S. Kotełko podkreślił, że dzika uży-

wano jako herbu "jeszcze za panowania słyn-
nego księcia świdnickiego Bolka II". 

Nowy, kilkupolowy herb będący połącze-
niem najstarszych elementów herbowych -
gryfa i dzika - z dodaniem koron nadał Świd-
nicy król Władysław Pogrobowiec 29 listopa-
da 1452 r. Odtąd używano go przez pięćset
trzynaście lat, z czego przez dwadzieścia lat w
Polsce Ludowej. Dopiero w 1966 r., kiedy to
Komitet Miejski PZPR chciał się czymś wy-

różnić z okazji milenium, jakiś doradca tego
Komitetu przedłożył "Sobótkę" z 1948 r. z
artykułem profesora Mariana Haisiga postulu-
jącym zmianę świdnickiego czteropolowego
herbu. Komitet nakazał sekretarzowi Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej poparcie od-
grzanego pomysłu wrocławskiego profesora i
19 kwietnia 1966 r. Miejska Rada Narodowa
powzięła uchwałę o zmianie herbu Świdnicy.
Zdolny plastyk świdnicki Andrzej Andrzeje-
wski opracował wzór zubożonego o dwa ele-
menty - dzika i koronę - nowego herbu miasta
Świdnicy, chociaż - jak pisał S. Kotełko - dzik
był elementem stosowanym już w czasach
piastowskich. 

Próby powrotu do herbu sprzed 1966 r.
zostały storpedowane przez niektórych wpły-
wowych świdniczan. 

Edmund Nawrocki
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O HERBIE ŚWIDNICY 

po wcześniejszym uzyskaniu  hasła od pra-
cownika Urzędu Gminy Świdnica (tel. 74/
852 30 67 wew. 310), korzystając z adresu
http://swidnicagmina.badanie.net/. Deklara-
cje można też składać w wersji papierowej do
w/w Urzędu pokój 310, na formularzu zgło-
szenia dostępnym na stronie internetowej
Gminy Świdnica, lub w tutejszym Urzędzie.
Szczegółowych informacji udzielają pracow-
nicy Działu Ochrony Środowiska.

BUDŻET GMINY ŚWIDNICA NA 2019
ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE  

28 grudnia 2018 roku Radni Rady Gminy
Świdnica przyjęli budżet gminy na 2019 rok.
Za przyjęciem uchwały budżetowej zagłoso-
wało 13 radnych (100% obecnych na sesji). 
W 2019 roku w budżecie gminy Świdnica
planuje się dochody w wysokości 80 210
737,50 zł, w tym: dochody majątkowe w
kwocie 6 715 154 zł, dochody bieżące w
wysokości 73 495 583,50 zł. W stosunku do
przewidywanego wykonania za rok 2018 w
2019 szacuje się spadek dochodów o 9 967
839,96zł, tj. o 11,1%. Przewidywane zmniej-
szenie dochodów spowodowane jest przede
wszystkim planowanym niższym wpływem
środków zewnętrznych na inwestycje gmin-
ne i niższymi wpływami ze sprzedaży mienia
komunalnego. 
W budżecie Gminy Świdnica na 2019 rok
planuje się wydatki w wysokości 83 975

709,50 zł i jest o 18,2% niższa od przewidy-
wanego wykonania za 2018 rok., w tym wy-
datki bieżące stanowią 67 871 782,50 zł, na-
tomiast wydatki majątkowe stanowią 16 103
927 zł. 
Ponad 16 milionów złotych zaplanowano na
inwestycje.
W 2019 roku planuje się wydatki na zadania
inwestycyjne w wysokości 16 103 927 zł, co
stanowi 19,2% planowanych wydatków bu-
dżetu gminy. 
Najwięcej środków planuje się na inwesty-
cje związane z gminną infrastrukturą dro-
gowa, oświatową, kanalizacyjną, kultural-
ną, sportowa. Zgodnie ze Strategią Rozwo-
ju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Fi-
nansową zaplanowano dalsze kanalizowa-
nie gminy Świdnica wraz z budową przy-
domowych oczyszczalni, budowę i przebu-
dowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastru-
ktury edukacyjnej, budowę dróg rowero-
wych. Zadania inwestycyjne przewiduje
się realizować
przy  w spół-
udziale środków
pochodzących z
funduszy stru-
kturalnych Unii
Europej sk ie j ,
środków z Fun-
duszu Rozwoju
Kultury Fizycz-
nej  oraz przy
wspó łu dz ia le
środków z bu-
dżetu wojewó-
dztwa i budżetu
państwa. 

i

"Gdzie moja młodość" z 2013 roku zostały
przyjęte z wielkim entuzjazmem przez fa-
nów nie tylko muzyki cygańskiej. Don Vasyl
& Roma Don Vasyl jest organizatorem i
pomysłodawcą Międzynarodowego Festi-
walu Piosenki i Kultury Romów.

KŁAMSTWO [spektakl teatralny]
Data: 15 marca 2019
Godzina: 17.00 i 20.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: w cenie 95 zł (parter) i 85 zł (balkon)

"KŁAMSTWO" to niesamowite i przenikli-
we, a przy tym, o zgrozo, zabawne studium,
właśnie kłamstwa. Florian Zeller, francuski
dramaturg zdążył już przyzwyczaić swoich
widzów do ostrej jazdy i bolesnego telemar-
ku, porusza się z gracją baletnicy i precyzją
chirurga w meandrach i zakamarkach ludz-
kich umysłów. Dwie pary małżeńskie, dwie
pary przyjaciół, dwie pary kochanków, a ich
nadal tylko czworo, jak to jest możliwe?
Autor wie sporo o związkach damsko-mę-
skich. Ktoś mógłby powiedzieć , a kto nie
wie?  On jednak umiejętnie i prowokacyjnie
przełożył to na słowa Słowa, które tną. Jak
brzytwa. A tonący? No właśnie. Metaforycz-
nie udało się tu połączyć Bergmanowskie
"Sceny z życia małżeńskiego" z kilkoma
komediami Woody Allena. Oczywiście sztu-
ka nie jest jedynie słowną ekwilibrystyką,
ale zawiera racjonalny, ale i filozoficzny
podtekst. Reżyser spektaklu, Wojciech Ma-
lajkat, niedawno powiedział : "Długo praco-
waliśmy nad obsadą, ta sztuka wymaga nie-
przypadkowych i wyśmienitych aktorów,
którzy  potrafią wydobyć niuanse zawarte w
tekście, z wdziękiem rozbawić publiczność
i sprawić, że, paradoksalnie, kłamstwo ich
czegoś nauczy". Szanowni Państwo, żeby się
nauczyć, sztukę tę będzie można zobaczyć
należy zobaczyć, koniecznie, a okazji nie
zabraknie.
Obsada wymienna: Joanna Liszowska, Mi-
lena Suszyńska, Sambor Czarnota, Wojciech
Malajkat, Ada Kalska, Mikołaj Roznerski,
Piotr Szwedes, Izabela Kuna.
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

www.expressem.eu www.expressem.eu

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

Biuro Reklam i Ogłoszeń BIMICOR
ul. Żeromskiego 22,Świdnica, tel. 601 232 848, 600 741 061, tel./fax 74 851 29 71

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

GABINET PSYCHOLOGICZNY

"NADZIEJA"

Agnieszka Niesłuchowska
tel. 601 555 853

www.psycholog-nadzieja.pl

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

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Twoją szczęśliwą gwiazdą będzie
w tym tygodniu Wenus. Nastroi Cię to nieco
melancholijnie, choć to sprzeczne z Twoją
naturą. Nie zaczynaj tygodnia od kłótni i
nieporozumień. Unikaj ich jak tylko mo-
żesz.
BYK Będziesz miał teraz wiele szczęścia,
nawet jeśli podejmiesz duże ryzyko. Szcze-
gólnie Twój portfel powinien już niedługo
znacznie zwiększyć swoją zawartość. Mo-
żesz śmiało zaplanować większe zakupy. 
BLIŹNIĘTA Powinieneś nawiązać na no-
wo zerwane lub zaniedbane kontakty. Przy-
da Ci się to w sprawach zawodowych, a
przede wszystkim znacznie poprawi Twoje
samopoczucie. Spodziewaj się przypływu
gotówki. 
RAK Całkowicie pochłonie Cię teraz praca
zawodowa, mało będziesz miał czasu, aby
zająć się innymi sprawami. Nie daj się jed-
nak zwariować. Ze wszystkim świetnie so-
bie poradzisz, jak to już nieraz bywało. 
LEW Będziesz miał teraz pełne ręce roboty,
ale też wiele satysfakcji ze swoich osiąg-
nięć. Pomyśl o krótkim chociaż wypoczyn-
ku, bardzo by Ci się przydał. Czekają Cię
większe niż zwykle wydatki.
PANNA Sporo już zrobiłeś, nie powinieneś
jednak jeszcze spoczywać na laurach.
Wszystko wymaga starannego wykończe-
nia. Będziesz zadowolony ze swojej pracy i

możesz nawet zasłużyć na pochwałę. Bra-
wo! 
WAGA Czekają Cię niedługo odwiedziny
bliższej i dalszej rodziny. Powinieneś
dzielnie przetrwać ten najazd i robić dobrą
minę do złej gry. Ktoś czeka od dawna na
jakiś sygnał od Ciebie. Daj mu znak życia.
Przełam swoją niemoc. 
SKORPION Chyba się trochę zagalopowa-
łeś. Pomyśl, czy na pewno idziesz dobrą
drogą, nie wszyscy to pochwalają. Pracy Ci
teraz nie zabraknie, ale sympatycznego to-
warzystwa również. Ktoś na Ciebie bardzo
liczy.
STRZELEC Pomyśl o jakiejś większej in-
westycji. O gotówkę nie powinieneś się oba-
wiać, gdyż znajdziesz niedługo nowe źródło
dochodów, nawet jeśli się o to bardzo nie
starasz. Czeka Cię wielka radość.
KOZIOROŻEC Jeżeli nie uregulujesz
swoich zobowiązań, sumienie nie da Ci spo-
koju, nawet jeśli się do tego nie przyznasz.
Lepiej więc najpierw pomyśl dwa razy, za-
nim komuś odmówisz. Możesz teraz wiele
zyskać. 
WODNIK Już niedługo zacznie się dla Cie-
bie czas intensywnej pracy, powinieneś go
koniecznie wykorzystać. Możesz teraz zre-
alizować to, co Ci się wcześniej nie udało.
Sukces sam jednak nie nadejdzie. 
RYBY Powinieneś zmienić swoje nastawie-
nie do życia, gdyż nie masz powodów, aby
się zamartwiać. Będzie to dla Ciebie czas
bardzo twórczy, wykorzystaj go maksymal-
nie, bo letnie lenistwo już niedaleko.

◆ Nauka języka niemieckiego. Zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzo-
ne przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Sole-
cka-Szyja. 

 N A U K A 

U S Ł U G I 

OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE IN-
STRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat ko-
lekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futera-
łem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GU-
ZIKOWY (bajan?) marki niemieckiej "HOH-
NER" (unikatowy zabytek w części sprawny
- cena 150 zł z futerałem)
4. MAŁY AKORDEON ZABAWKOWY (dla
dziecka) cena 100 zł wraz z futerałem.
5. KLARNET in B - drewniany - klasyczny
(heban) w miarę sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

 S P R Z E D A Ż

◆ SPRZEDAM GAZOWY GRZEJNIK
PRZEPŁYWOWY WODY "TER-
MET". TEL. 601 232 848.

 S P R Z E D A Ż
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do remontu
129.900 zł
0-6140 44 m kw., 2 pokoje, balkon, III piętro, okolice Galerii,
ogrzewanie gazowe 174.000 zł
0-6141 88 m kw., 2 pokoje, II piętro, możliwość zrobienia 3 pokoi,
ogrzewanie gazowe, Centrum 260.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie, ogrzewanie
gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
0-6129 47,30 m kw., 2 pokoje, parter, okolice parku, ogrzewanie
gazowe, 173.000 zł
0-6128 67,90 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie miejskie,
okolice parku, 255.000 zł
0-6120 74,10 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie gazowe,
udziały w nieruchomości lokalowej - sprzedaż tylko za gotówkę
138.000 zł 
009760 61,50 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie docelowo
miejskie, po kapitalnym remoncie 245.000 zł
0-6116 86,90 m kw., 2 pokoje, II piętro, Centrum, do remontu
158.000 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-6109 69,16 m kw., 2 pokoje, II piętro do remontu, okolice Galerii
148.000 zł
009724  90,60 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie wspólne dla
kamienicy, do remontu 185.000 zł
0-6059 75 m kw., 2 pokoje, I piętro, spokojna okolica, ogrzewanie
gazowe,  220.000 zł
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe,
359.000 zł
0-6052 53,80 m kw., 2 pokoje, parter, wyremontowane, nowo-
czesne, ogrzewanie gazowe, 215.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-6020  45,36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie gazowe,
okolice Mieszka I, 169.000 zł
0-6005 97,60 m kw., 3 pokoje, IV piętro - winda, ogrzewanie
gazowe, 258.000 zł
0-6003 57,80 m kw., 3 pokoje, wysoki parter, ogrzewanie - piece
+ elektryczne, 149.000 zł
0-5997 77,66 m kw., 3 pokoje, III piętro, komfortowe, ogrzewanie
gazowe, 275.000 zł
0-5992  86,50 m kw., 3 pokoje, II piętro, komfortowe, ogrzewanie
gazowe 299.900 zł
0-5984  129,27 m kw., 5 pokoi, II piętro, ogrzewanie - piec kaflowy,
do remontu 197.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, 153.000 zł
0-5951 94,63 m kw., 3 pokoje, III piętro, Centrum, ogrzewanie
gazowe, 299.000 zł
0-5908 42,54 m kw., 2 pokoje, IV piętro, okolice ul. Wałbrzyskiej,
ogrzewanie miejskie, 135.000 zł
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazowe,
160.000 zł
009377 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe +
garaż 17 m kw.250.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie gazowe, rozkła-
dowe, 285.000 zł
0-5852 103,80 m kw., wysoki parter, 4 pokoje, kamienica, spokoj-
na okolica, 255.000 zł  
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3 pokoje,
ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród, 495.000 zł
0-5798 64,40 m kw., 3 pokoje, II piętro, dwupoziomowe, 270.000
zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu, 138.000 zł
0-5679  84,30 m kw., 2 pokoje, III piętro, kamienica, ogrzewanie
- piece 95.000 zł
0-5646 79,93 m kw., 3 pokoje, II piętro, kamienica, ogrzewanie
centralne - piec na opał stały 180.000 zł
0-5640 59 m kw., 2 pokoje, I piętro, kamienica, ogrzewanie - piece
akumulacyjne 210.000 zł
0-5605 64,43 m kw., 2 pokoje, I piętro, kamienica, ogrzewanie
gazowe, 220.000 zł
0-5578 95 m kw., 3 pokoje, okolice Świdnicy 159.000 zł
0-5420 mieszkanie 105 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, atrakcyjna lokalizacja, 250.000 zł
0-4782  59 m kw.,2 pokoje, I piętro ,ogrzewanie gazowe, okolice
Placu Drzymały,280.000zł
0-4866   92 m kw.,2 pokoje, II p., ogrzewanie gazowe, okolice
Rynku,220.000zł
0-4776   54 m kw.,2pokoje,II piętro, ogrzewanie gazowe, Cen-
trum, 145.000zł
0-5295   104 m kw.,3pokoje,IIIpiętro,ogrzewanie piecowe, okoli-
ce Centrum, 210.000zł

OSIEDLE MŁODYCH:
0-6080 56,14 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
230.000 zł
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, po remoncie 249.000 zł
0-613244,60 m kw., 2 pokoje, III piętro, po remoncie 200.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-5434 61,80 m kw., 3 pokoje, IV piętro, Zawiszów 195.000 zł
0-3546 71 m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6107 71,07 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miejskie
275.000 zł - WYŁĄCZNOŚĆ

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6107 71,07 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miejskie
275.000 zł 
0-6116 86,90 m kw., 2 pokoje, II piętro, Centrum, do remontu
158.000 zł 
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw., działka 14,74
a, okolice Żarowa - 99.000 zł
0-6010 sprzedaż mieszkania, 106,24 m kw., 4 pokoje, II piętro,
ogrzewanie gazowe, 2 balkony 368.000 zł 
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Centrum, 294
m3, 580.000 zł
0-5794 mieszkanie w Wałbrzychu o pow. 108,37 m kw., 3 pokoje,
parter, rozkładowe, ogrzewanie pompa ciepła 198.000 zł
0-5753 dom w Szczepanowie, działka o pow. 52 ary - 798.000 zł
0-5741 dom w Boleścinie z zabudowaniami gospodarczymi (war-
sztatami), działki o łącznej pow. 54 ary -  1.200.000 zł
0-5740 mieszkanie w Jedlinie Zdroju  o pow. 45 m kw., 2 pokoje,
II piętro, ogrzewanie elektryczne i piec węglowy 42.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice Świdnicy,
230.000 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6001 81,60 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie centralne - piec
na opał stały, Bystrzyca, 119.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 235.000 zł
0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie: pompa ciepła,
Wałbrzych 198.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
0-6111 wynajem komfortowego mieszkania w wysokim stand-
ardzie, 2 pokoje z balkonem, III piętro Centrum - 2.990 zł
0-6088 wynajem mieszkania w Wałbrzychu, 2 pokoje, III piętro,
możliwość wynajęcia z garażem (150 zł) - 1.450 zł
009715 wynajem mieszkania, 64 m kw., oś. Młodych, 3 pokoje, I
piętro, 1.750 zł, kaucja: 2.500 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
                                 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6142A 12,99 a, 5 km od Świdnicy 129.900 zł
0-6142 12,80a 5km od Świdnicy 128.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 105.000 zł
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-5944 - 17,10 a, Żarów, 171.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
0-5910 21,62 a, okolice Świdnicy, 99.500 zł
0-5907 32,95 a, okolice Świdnicy 180.000 zł (możliwość podziału
na 2 lub 3 działki)
0-5862 95,32 a, Świebodzice, 30zł/ m kw.
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
009161  11,35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/ m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 70zł/ m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/ m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 100 zł/ m kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze krajowej  -
2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5569 55a okolice Świdnicy, 80.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 2x10,81 a, Burkatów, 90.00 zł/ m kw.
0-3574 60,00 a, okolice Żarowa  66.000zł (możliwość podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a, Olszany, 100.000zł
0-4836 10.000 m kw.,Bojanice, 330.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł
0-1554 31 a Bystrzyca Górna., 203.255zł (możliwość podziału)

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze, toaleta, parter
z witryną, Centrum 1.900 zł
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000
zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
009520 WL 89,60 m kw., parter, witryna, okolice Rynku, ogrze-
wanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5950 SL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym, ogrzewa-
nie miejskie, oś. Zawiszów

0-5949 WL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym, ogrze-
wanie miejskie, oś. Zawiszów 1.500 zł netto
0-6018 WL 79 m kw., parter, z zapleczem socjalnym, Centrum,
5.800 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum 350.000 zł
0-5878 sprzedaż kompleksu hotelowo-restauracyjnego, okolice
Świdnicy 1.800.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe, miejsce
parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5856 WL  hala 343 m kw., parter , Centrum - 5.000 zł netto
0-5874B WL kompleks hotelowo-restauracyjny, okolice Świdnicy,
8.500 zł netto
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hale 396 m kw. i 220 m kw. działka 36,64a - okolice
Świdnicy 500.000 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
0-5656  100 m kw., lokal użytkowy,  parter, Świdnica,  wynajem -
1.800 zł/m-c
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wynajem -
2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.  wynajem
-  3.000 zł/m-c
0-5540  100 m kw., lokal użytkowy, Centrum, wynajem - 7.500 zł
netto/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum sprzedaż -
180.000 zł netto
0-5691  43 m kw., lokal użytkowy, oś. Młodych - sprzedaż
115.000 zł
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprzedaż 850.000
zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprzedaż -
1.900.000 zł
0-5486 sprzedaż lokalu użytkowego 150 m kw.+50 m kw. pow.
biurowa, obrzeża miasta, 315.000 zł
0-5087  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wynajem -
2.200zł/m-c
007598 24 m kw., parter witryna ,Centrum, wynajem - 1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość adaptacji
większej powierzchni mieszkalnej, działka 11,25 a  320.000 zł
0-6032 budynek do adaptacji np. na hotel pracowniczy, okolice
Świdnicy, działka 14,88 a 420.000 zł 
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw., działka
45,66 a, 2.850.000 zł
0-5987 dom wolnostojący, 150 m kw., działka 19,92 a, 15 km od
Świdnicy 445.000 zł
0-5934 dom wolnostojący w stanie surowym, zadaszony, działka
12,98 a, 5 pokoi, okolice Świdnicy - 379.000 zł 
0-5854 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, działka 62,77 a, 5
pokoi, 699.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-5595  180 m kw., działka 7,44 a, 7 pokoi, Świdnica 460.000 zł 
0-5498 230 m kw., dwupiętrowy,  okolice Świdnicy, 190.000 zł
0-5478 325,40 m kw., działka 42 a pod lasem, okolice Świdnicy
1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia, okolice
Świdnicy 360.000 zł
0-5360 80 m kw., działka 22a, parterowy, możliwość adaptacji
strychu, 130.000 zł
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp., działka 38,98
a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
0-5356 218 m kw.,5 pokoi, działka 8,92 ara, okolice Dzierżoniowa,
550.000zł 
0-5332 187 m kw., działka 5,40 a, c.o. gazowe, okolice Świdnicy,
500.000 zł
0-5313 180 m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świdnicy, 100.000 zł
0-5135 270 m kw., do remontu, okolice Świebodzic, 165.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-4274  260 m kw., działka 6,39 ara, może być dwurodzinny,
Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie eko-gro-
szek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3834  340 m kw., działka 12 arów, 6 pokoi, okolice Jagodnika,
do wykończenia 475.000
0-3780  210 m kw., działka 7,5 ara, zabudowa bliźniacza, po
remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218 m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny szereg, bliskie
okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie położony,
okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m kw., działka 50 arów, idealny na pensjonat, atra-
kcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł
0-4853 240 m kw.,działka 12 ar., stan surowy ,media , okolice
Osiedla Młodych,499.000zł
0-4831 280 m kw., działka 3,8 a, trzykondygnacyjny, garaż,
okolice Świdnicy, 689.000 zł
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