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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA
do 27.01.2019 
Pokonkursowa wystawa czasowa "Świdni-
cka szopka bożonarodzeniowa". Celem kon-
kursu jest kultywowanie tradycji świątecz-
nych. Na wystawie znajdują się szopki wy-
konane przez dzieci i dorosłych. Szopki są
wykonywane indywidualne oraz zespoło-
wo.
Wstęp: bezpłatny, miejsce: Muzeum Daw-
nego Kupiectwa, organizator: Muzeum,
Młodzieżowy Dom Kultury

POKOLĘDUJMY RAZEM
11.01.2019, godz. 18:00
Młodzieżowy Dom Kultury,Miejska Biblio-
teka Publiczna zapraszają na koncert PO-
KOLĘDUJMY RAZEM w wykonaniu pra-
cowni muzycznej MDK prowadzonej przez
Mirosława Jabłońskiego. Wystapia grupy
gitar klasycznych oraz Studio Piosenki.
Wstęp: wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP, MDK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
13.01.2019, godz. 8:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.
Wstęp: wolny, miejsce: Świdnicki Rynek,
organizator: ŚOK

KONCERTOWY FINAŁ WOŚP
13.01.2019, godz. 15:00
Koncerty odbędą się w niedzielę 13 stycznia
i podobnie jak w zeszłym roku zakończą się
do godziny 20:00. Swój udział potwierdziły
już zespoły Toxide, Comin i Paranoja Hotel.
Wstęp: wolny, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, 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-
sane w życie kobiety - mają je bohaterki
występujące na scenie, ale także kobiety sie-
dzące na widowni - miały, mają albo będą je
miały.

www.expressem.eu www.expressem.eu

ŚWIDNICA

SKORZYSTAJ Z BONIFIKATY I PRZE-
KSZTAŁĆ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
WE WŁASNOŚĆ

Do końca tego roku świdniczanie będą mogli
przekształcić prawo użytkowania wieczyste-
go we własność z 99% bonifikatą - tak
uchwalili radni na grudniowej sesji Rady
Miejskiej. Dotyczy to nieruchomości zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi oraz budynkami mieszkalny-
mi wielorodzinnymi (w których co najmniej
połowę liczby lokali stanowią lokale miesz-
kalne). W Świdnicy przekształceniem obję-
tych może zostać 561 działek i ponad 1700
osób. 
Fakt przekształcenia gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe zostanie potwierdzony
w drodze zaświadczenia. Zostaną one dorę-

czone dotychczasowym użytkownikom
wieczystym drogą pocztową w ciągu naj-
bliższych kilku miesięcy. Zgodnie z ustawą
z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo własności tych gruntów, organy zo-
bowiązane są do wydania takich zaświad-
czeń do 31 grudnia 2019 roku. Dokument
ten przesłany zostanie osobom uprawnio-
nym, a także przekazany do Wydziału
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w
Świdnicy i Powiatowego Biura  Geodezji i
Katastru w Świdnicy.  
Z tytłu przekształcenia dotychczasowa opłata
za użytkowanie wieczyste zmieni się w opłatę
przekształceniową (pozostanie ona w tej sa-
mej wysokości), będzie obowiązywała przez
okres 20 lat. Można ją uiścić jednorazowo i z
tego tytułu zostanie przyznana bonifikata w
wysokości 99%. 
- Zamiar wniesienia jednorazowej opłaty na-
leży zgłosić pisemnie po otrzymaniu z Urzę-
du Miejskiego zaświadczenia o przekształce-
niu. Z bonifikaty będą mogły skorzystać oso-
by, które mają uregulowany stan prawny nie-
ruchomości oraz nie mają zadłużenia wobec
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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

ALCHEMIA TEATRALNA - RZECZ O
HAMLECIE W PEWNYM POWIECIE
20.01.2019 - godz. 18:00
24.01.2019 - godz. 18:00
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"?
Wstęp: 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

IX SZACHOWE MISTRZOSTWA
ŚWIDNICY
26.01.2019, godz. 9:00
Serdecznie zapraszamy na IX Szachowe Mi-
strzostwa Świdnicy. Celem Turnieju jest
popularyzacja szachów wśród dzieci oraz
młodzieży i podniesienie poziomu gry ucze-
stników.
Wstęp:  juniorzy - 10zł; seniorzy - 20zł,
miejsce: Klub Bolko, organizator: MDK

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

www.expressem.eu

Gminy Miasto Świdnica z tytułu należności
stanowiących dochód budżetu miasta - doda-
je Małgorzata Synowiec, dyrektor Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  
Szczegółowe informacje można uzyskać w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Świdnicy -
pokój 227 i 228, nr telefonu 74 856 28 82, 74
856 28 84. 

NOWE RADIOWOZY DLA ŚWIDNICKIEJ
POLICJI

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
wzbogaciła się o dwa nowe samochody. Po-
jazdy już trafiły na wyposażenie jednostki.
Kluczyki do radiowozów w imieniu własnym
oraz Starosty Powiatu Świdnickiego, przeka-
zała Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Mo-
skal-Słaniewska. Zakup aut został dofinanso-
wany ze środków budżetu miasta oraz powia-
tu świdnickiego.
Dwa nowe  w pełni oznakowane radiowozy
trafiły do funkcjonariuszy z wydziału pre-
wencji oraz ruchu drogowego. Stuczterdzie-
stokonny Opel Mokka oraz dwustukonny
Opel Astra już niedługo rozpoczną patrole po
drogach powiatu świdnickiego
- Zawsze to podkreślam, że policjant bez
odpowiedniego wsparcia technicznego nie-
wiele zdziała. Dlatego tak bardzo jesteśmy
zadowoleni z przekazanych nam nowych ra-
diowozów i bardzo dziękujemy samorządom
za wsparcie w ich zakupie. Pozwoli to nam
skuteczniej pracować i dbać o bezpieczeń-
stwo mieszkańców całego powiatu - mówi
komendant KPP w Świdnicy, podinsp. An-
drzej Dobies.

Zakup radiowozów nie byłby możliwy bez
finansowego wsparcia ze strony miasta oraz
powiatu świdnickiego. Samorządy na ten cel
przeznaczyły po 42 tys. zł. 
- Wspólnie ze starostwem powiatowym co
roku staramy się przeznaczyć pieniądze dla
świdnickiej policji w celu usprawnienia ich
wyposażenia. Podobnie jak środki, które
przekazujemy na patrole ponadnormatywne.
Działania te w bezpośredni sposób przekła-
dają się na poprawę bezpieczeństwa w cały
regionie, o co tak często apelują mieszkańcy
miasta i powiatu - podkreśla prezydent Świd-
nicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Nie tylko świdnicka jednostka otrzymała na
swoje wyposażenie nowe radiowozy. W su-
mie na początku 2019 roku 44 samochody
trafiły do jednostek garnizonu dolnośląskie-
go.

PRZYZNANO STYPENDIA W DZIEDZI-
NIE KULTURY

Projekt fotograficzny pn. "Świdniczan po-
rtret z marzeń", napisanie tekstu dramatycz-
nego do inscenizacji, która opowie o okresie
stacjonowania wojsk radzieckich w Świdni-
cy oraz przygotowanie i nagranie 12 audycji
dźwiękowych i 6 nagrań video pt. "Między

ciąg dalszy na str. 4
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Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11;
bilety: 35 zł (przedsprzedaż), 45 zł w dniu
koncertu, organizator Świdnicki Ośrodek
Kultury

KOT W BUTACH - SPEKTAKL FAMI-
LIJNY
03.02.2019, godz. 16:00
Jeden z najpopularniejszych utworów dla
najmłodszych tym razem w nieco innej kon-
wencji. Spektakl nawiązuje w warstwie pla-
stycznej do teatru barokowego. A skoro ba-
rok, to opera. A skoro opera to śpiew. Znana
historia w formie spektaklu muzycznego po-
każe zabawę konwencjami teatralnymi.
Wstęp: 13 zł (parter) / 11 zł (balkon), miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: ŚOK

"MAŁY KSIĄŻĘ" - TEATR PIASKU
TETIANY GALITSYNY
22.02.2019, godz. 18:30
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny, zwyciężczy-
ni programu "Mam Talent", wraz z Gwiazdą
"Mam Talent" VLODYR-em, najszybszym
malarzem na świecie oraz grupą artystów,
przygotowywała unikalne widowisko - hi-
storię Małego Księcia wg. Antoine de Saint-
Exupryego, malowaną na żywo piaskiem,
światłem i na wodzie.
Wstęp: 70 zł/ 55 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: TPTG

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 zł/35 zł (przedsprzedaż),
miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, or-
ganizator: ŚOK

WĘGIERSKIE CZARDASZE I TAŃCE
24.02.2019, godz. 18:00
Zapraszamy na wyjątkowy wieczór, prze-
pełniony węgierskim folklorem, popiso-
wym tańcem i śpiewem! Podczas spektaklu
usłyszycie i zobaczycie Państwo wszystkie

organami" o muzyce organowej, oinstrumen-
tach, a szczególnie o organach świdnickiej
firmy organmistrzowskiej Schlag&Sohne, a
także o organizacji koncertów - to projekty,
które zrealizowane zostaną w tym roku w
ramach stypendium Prezydenta Miasta Świd-
nicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej w dziedzi-
nie kultury. Ideą stypendiów jest pomoc świd-
niczanom w zrealizowaniu ciekawych przed-
sięwzięć, związanych z twórczością artysty-
czną i upowszechnianiem kultury. 
Sylwia Brzęczek na projekt "Świdniczan po-
rtret z marzeń" i Zuzanna Bator na przygoto-
wanie audycji i nagrań dotyczących muzyki
organowej otrzymają po 5400 zł. Natomiast
Andrzej Błażewicz na napisanie tekstu dra-
matycznego 4800 zł.  
SYLWIA BRZĘCZEK ukończyła Akade-
mię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu oraz podyplomowe Studium Me-
nadżerskie na Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu. Od zawsze związana była ze
sztuką, a jej prawdziwą pasją od kilku lat stała
się fotografia. Sukcesywnie zdobywa wiedzę
w tej dziedzinie, uczestnicząc w wielu war-
sztatach i szkoleniach. W swoim dorobku ma
już wiele nagród, m.in. I miejsce w konkursie
fotograficznym organizowanym przez portal
InterFoto, III miejsce w konkursie fotografi-
cznym "O człowieku" organizowanym przez
portal Szeroki Kadr, wyróżnienie w konkur-
sie "Portret/Moda" na portalu To Dobry Kurs.
Jej prace oglądać można było na kilku wysta-
wach fotograficznych. Projekt, który realizo-
wać będzie w ramach przyznanego stypen-
dium to seria 52 fotografii - portretów świd-

niczan wraz z ich atrybutami dotyczącymi ich
zawodu, pasji czy też marzeń. Dodatkowo,
do każdego z nich będzie przygotowana krót-
ka ankieta dotycząca m.in. miejsca urodze-
nia, wyboru Świdnicy na swoje centrum ży-
ciowe, a także marzeń. Na koniec realizacji
projektu przygotowana zostanie wystawa.  
ZUZANNA BATOR jest absolwentką Aka-
demii Muzycznej w Katowicach oraz Musik-
hochschule w Stuttgarcie. Jest fundatorką i
prezesem Fundacji Wspierania Kultury Mu-
zycznej Chorda Auxit, która od 6 lat działa w
Świdnicy. W ramach działalności Fundacji
zorganizowała wraz z mężem, również orga-
nistą, ponad 120 koncertów na terenie Dolne-
go Śląska. Jest laureatką wielu nagród, m .in.
zdobyła I miejsce w Przesłuchaniach Ucz-
niów Szkół Muzycznych we Wrocławiu w
2004 roku oraz w konkursie Wykonawstwa
Muzyki Dietricha Buxtehudego na Akademii
Muzycznej w Krakowie w 2008 roku. Regu-
larnie dokonuje nagrań płytowych. W ramach
przyznanego stypendium nagra cykl 12 auto-
rskich audycji dźwiękowych oraz 6 nagrań
video pt. "Między organami" o muzyce orga-
nowej, o instrumentach, szczególnie o orga-
nach świdnickiej firmy organmistrzowskiej
Schlag&Sohne, a także o organizacji koncer-
tów i życiu muzyka. Forma popularyzacji tej
wiedzy dostosowana zostanie do współczes-
nego odbiorcy - nagrania będą dostępne bez-
płatnie w Internecie, na stronie www autorki,
na stronie Fundacji oraz na kanale Youtube,
a promocja projektu odbędzie się w lokalnych
mediach. Opracowana pisemna wersja audy-
cji wydana zostanie także w formie papiero-
wej. 
ANDRZEJ BŁAŻEWICZ jest studentem
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w
Krakowie na Wydziale Reżyserii i Dramatu,
kierunek - reżyseria teatralna. Od 2011 roku
uczestniczy w projekcie Świdnickiego
Ośrodka Kultury - "Alchemia Teatralna".
Trzykrotnie zdobywał nagrody w konkursie
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czardasze, jakie zostały napisane w historii
muzyki operetkowej i instrumentalnej.
Wstęp: 55 / 50 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: Scena Kamie-
nica

DON VASYL
02.03.2019, godz. 18:00
Don Vasyl jest poetą, animatorem ruchu kul-
turalnego polskich Cyganów oraz organiza-
torem i pomysłodawcą Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki i Kultury Romów. W
Świdnicy wykona program "Jedno jest niebo
dla wszystkich".
Wstęp: 80 zł (parter) / 70 zł (balkon), miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: Don Vasyl

SONORI - KARNAWAŁOWA GALA
OPEROWO-OPERETKOWA
03.03.2019, godz. 18:00
Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa
to wyjątkowy koncert, przywodzący na myśl
najwspanialsze tradycje operowe. Specjal-
nie skomponowany program, zawierający
słynne czardasze, walce, toasty, miłosne
arie, duety i ansamble operowe, sceny ope-
retkowe, a także standardy jazzowe to nie-
powtarzalny spektakl.
Wstęp: 60 / 50 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: Sonori En-
samble

KLIMAKTERIUM 2
10.03.2019, godz. 17:00
Ponad 1800 przedstawień "Klimakteriumi
już" w ciągu 6 lat od premiery wyraźnie
pokazuje, że kobieta wraz z jej problemami,
to temat niewyczerpany. Nasze bohaterki
,,wyklęte wstały z poniżenia" i realizują to,
o co tak walczyły w pierwszej części: udo-
wadniają, że klimakterium to nie koniec
świata..
Wstęp: 90 zł (parter) / 85 zł (balkon), miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: Klimaty

KŁAMSTWO
15.03.2019, godz. 17:00
Spektakle o 17.00 i 20.00 "KŁAMSTWO"
to niesamowite i przenikliwe, a przy tym, o
zgrozo, zabawne studium, właśnie kłam-
stwa.. . Obsada wymienna: Joanna Liszo-
wska, Milena Suszyńska, Sambor Czarnota,
Wojciech Malajkat, Ada Kalska, Mikołaj
Roznerski, Piotr Szwedes, Izabela Kuna
Wstęp: w cenie 95 zł (parter) / 85 zł (balkon),
miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, or-
ganizator: G-Invest

RECENZJE MUZYCZNE: WYJAZD
NA HAPPYSAD
16.03.2019, godz. 18:00
Organizowany jest wyjazd autokarowy ze
Świdnicy na koncert Happysad do Starej

na napisanie sztuki teatralnej. Jego teksty
miały swoje premiery na deskach świdnickie-
go teatru . Stale współpracuje z festiwalem
"Czas na Teatr. Teatr na Czasie", prowadzi
także warsztaty w zakresie sztuki scenicznej
w ramach "Alchemii Teatralnej". Był nagra-
dzany i wyróżniany w wielu konkursach o
zasięgu ogólnopolskim - jest finalistą IX i X
Metafor Rzeczywistości organizowanych
przez Teatr Polski w Poznaniu; półfinalistą
Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej; finali-
stą 10. i 11. Połowu Poetyckiego organizowa-
nego przez Biuro Literackie. Stale publikuje
w pismach o tematyce artystycznej, w kwar-
talniku "Wyspa", w piśmie "Format", w ma-
gazynie "Cegła" oraz wrocławskiej "Odrze".
W ramach przyznanego stypendium napisze
tekst dramatyczny, przygotowany do insceni-
zacji, który opowie o okresie stacjonowania
wojsk radzieckich w Świdnicy. W swojej pra-
cy Andrzej Błażewicz wykorzysta dostępną
literaturę oraz wspomnienia świadków tam-
tych lat. Na koniec odbędzie się publiczne
czytanie sceniczne napisanego tekstu oraz
próby z aktorami. 

MALI WSPANIALI PO RAZ TRZECI
Dobiegła końca 3. edycja Programu sporto-
wo-edukacyjnego "Mali Wspaniali" w Świd-
nicy. W zabawie pod hasłem "Sporty The
World Games 2017" brało udział 450 dzieci
z 7 przedszkoli z miasta. Na zakończenie
programu każdy uczestnik otrzymał pamiąt-
kowy medal oraz dyplom nadający mu tytuł
"Małego Mistrza". 
Projekt "Mali Wspaniali" w Świdnicy jest
realizowany od kwietnia 2016 roku i obejmu-
je cykl bezpłatnych zajęć sportowo-eduka-
cyjnych oraz Świdnicki Test Przedszkolaka.
Od początku programem zostało objętych
1300 dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Jego celem
jest edukacja i wychowanie przez sport w
formie gier i zabaw ruchowych. W każdej
edycji są przeprowadzane testy sprawnościo-
we wykazujące poprawę siły, koordynacji,
zwinności i szybkości wśród dzieci.
- Dobre nawyki najlepiej wyrabiać już od
najmłodszych lat. W ten sposób chcemy za-

chęcić dzieci, a przy okazji ich rodziców do
większej aktywności fizycznej na co dzień
czy to poprzez zorganizowane zajęcia spor-
towe czy zwykłe spacery w wolnym czasie.
Im częściej będziemy się po prostu ruszać,
tym lepiej dla naszego zdrowia - podkreśla
Radosław Werner, kierownik Referatu Spor-
tu w Świdnicy.
Koordynatorem programu jest Tomasz Bohu-
szewicz ze Sportowego Klubu Taekwon-do
"Tiger". Jest on realizowany dzięki wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego oraz Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.

BOLKO II ŚWIDNICKI NA ZŁOCONEJ
MONECIE

Pod koniec 2018 roku miasto Świdnica we
współpracy z Mennicą Sudecką wydało oko-
licznościową monetę z wizerunkiem księcia
Bolka II Świdnickiego zwanego Małym. In-
spiracją do wydania numizmatu była przypa-
dająca na 2018 rok 650. rocznica śmierci
świdnickiego księcia i jej obchody zorganizo-
wane w dawnej stolicy Księstwa  Świdnicko-
Jaworskiego, a także opracowywana przez
Referat Turystyki Urzędu Miejskiego kon-
cepcja transgranicznej trasy turystycznej po-
święconej Bolkowi II Małemu i Piastom
Świdnickim. 
Na awersie monety umieszczono wizerunek
Bolka II Świdnickiego wraz z napisem "Bol-
ko II Świdnicki. Książę Piastowski 1310-
1368 , rewers zaś przedstawia herb używany
przez świdnickiego księcia. Monety wykony-
wane są z zachowaniem tradycyjnych metod
menniczych - stemple grawerowane ręcznie,
monety wybijane tłokami menniczymi.

ciąg dalszy na str. 6
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Kopalni w Wałbrzychu! Promocyjne pakiety
do kupienia już w styczniu! Happysad zajął
2. miejsce w 3. edycji Świdnickich Recenzji
Muzycznych.
Wstęp: 60 zł, miejsce: Stara Kopalnia (wy-
jazd ze Świdnicy), organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: PABLOPA-
VO I LUDZIKI
16.03.2019, godz. 20:00
apraszamy na 12. koncert w ramach projektu
Świdnickie Recenzje Muzyczne, dzięki któ-
remu decydujecie kto wystąpi w naszym
mieście! Tym razem będą to: PABLOPAVO
I LUDZIKI
Wstęp: 35 zł (przedsprzedaż) / 45 zł, miej-
sce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, orga-
nizator: ŚOK

DECAPITATED + SUPPORTY [MET-
AL]
24.03.2019, godz. 17:00
Po niedawnej trasie w ramach Knock Out
Tour, obejmującej największe polskie mia-
sta, Decapitated wybierze się wiosną na kil-
ka mniejszych koncertów. Teraz pojawią się
także w Świdnicy w Klubie Bolko!
Wstęp: informacja wkrótce, miejsce: Klub
Bolko pl. Grunwaldzki 11, organizator:
ŚOK

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

27 FINAŁ WOŚP W ŚWIDNICY
Data rozpoczęcia: 12 stycznia 2019
Data zakończenia: 13 stycznia 2019

12 stycznia 2019 (Galeria Świdnicka)
11.00 -17.00 - twórcze budowanie z kloc-
ków lego
13.00 - otwarcie, występ zespołu Mażoretki
Prima
Licytacje:
13.00 - 14.00 - Blok I
15.00 -16.00 - Blok II
17.00 -18.00 - Blok III

13 stycznia 2019
9.00 -14.00 - Giełda staroci, numizmatów i
osobliwości, Rynek
11.00 -16.00 - Moto Orkiestra , ul. B. Krzy-
woustego, Osiedle Zawiszów w Świdnicy
17.00 -20.00 - Koncerty zespołów m.in.:
Toxide (rock), Comin (metal), Paranoja Ho-
tel (blues), Damage Seed (rapcore), Bartek
Jakóbiak (pop-rock)
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 w Świdni-
cy, wstęp wolny

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)

- Jest to nowy i ciekawy produkt regionalny,
który dołączył do uzupełnianej systematycz-
nie kolekcji numizmatów związanych z Pia-
stami Świdnickimi, cieszących się dużym
zainteresowaniem zarówno turystów jak i ko-
lekcjonerów. Moneta z wizerunkiem Bolka II
Świdnickiego, wspaniałego władcy, uznawa-
nego przez historię za bardzo sprytnego poli-
tyka i dyplomatę, będzie również interesującą
pamiątką dla fanów serialu "Korona Kró-
lów", w którym świdnicki książę wraz z żoną
Agnieszką, małą bratanicą Anną - późniejszą
cesarzową rzymską oraz swoim dworem po-
jawia się bardzo często - mówi Sylwia Osoj-
ca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 
Monetę upamiętniającą Bolka II Małego
można zakupić w Świdnicy, w mieście będą-
cym niegdyś stolicą potężnego Księstwa
Świdnicko-Jaworskiego, którym władał i
które z sukcesem rozwijał wspomniany ksią-
żę - znakomity polityk i dyplomata.  Dostę-
pna jest w mieszczącym się w Rynku punkcie
Informacji Turystycznej. Nabyć ją można w
cenie 10 zł za sztukę. Oprócz niej w Informa-

cji Turystycznej można zakupić - w cenie 8
złotych za sztukę - pamiątkowe, umieszczone
w blistrze, średniowieczne floreny wybijane
w Świdnicy za czasów Bolka II Świdnickie-
go. Moneta ta jest kopią florena książęcego z
Mennicy w Świdnicy (z około 1351roku). Jej
awers zawiera stylizowany kwiat Lilli BOL-
CO DVX SWYD(nitz), a na rewersie umie-
szczona jest postać świętego Jana, S(anctus)
IOHANNES B.Sprzedaż okolicznościowego
florena prowadzi także świdnickie Muzeum
Dawnego Kupiectwa, do którego warto zaj-
rzeć, gdyż na jednej z wystaw stałych można
obejrzeć oryginał tej monety oraz inne ekspo-
naty dotyczące Bolka II Świdnickiego i jego
czasów.
Do kolekcji numizmatów związanych z Pia-
stami Świdnickimi dojdzie niebawem - jesz-
cze jedna moneta - z wizerunkiem Anny
Świdnickiej,  która ma zostać wyemitowana
z okazji przypadającego na 2019 rok jubileu-
szu 680. urodzin świdnickiej księżniczki. Ma
być ona gotowa w czerwcu, kiedy to odbędą
się w mieście wydarzenia związane z tym
jubileuszem - m.in. konferencja popularno-
naukowa oraz duże wydarzenie plenerowe -
I Międzynarodowy Śląski Turniej o Pierścień
Anny Świdnickiej.

WRĘCZMY "CERTYFIKATY UŚMIE-
CHU"

Ponad 150 wykonanych badań oraz ponad
1000 rozdanych szczoteczek i kubeczków -

ciąg dalszy ze str. 5
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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

to pierwsze efekty prowadzonego przez mia-
sto Świdnicę programu "W Świdnicy bez pró-
chnicy". Na zlecenie gminy projekt od wrześ-
nia 2018 roku realizuje Centrum Stomatolo-
gii Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii
PROXIMA. Wszystko zaczęło się od akcji
informacyjno - edukacyjnych, związanych z
przeciwdziałaniem chorobie próchnicy u naj-
młodszych świdniczan. Uczestniczą w nich
nie tylko dzieci, ale także rodzice i nauczy-
ciele. Na ten cel miasto przeznaczy ponad
253 tys. zł, w ubiegłym roku wydatkowano
już około 41 tys. zł. 
Przypomnijmy, że świdnicki program obej-
mie od tego roku szkolnego dzieci z grup
"zerówkowych" wszystkich przedszkoli,
punktów przedszkolnych i klas 0 oraz 1 szkół
podstawowych. Łącznie w dwuletnim okre-
sie realizacji będzie to około 1000 dzieci.
Grupa ta została wybrana zgodnie z sugestia-
mi lekarzy stomatologów, ze względu na
kształtowanie nawyków oraz stan uzębienia.
- Próchnica znów stałą się plagą społeczną.
Brak systemowej opieki stomatologicznej,
dedykowanej dzieciom, jest wielkim niedo-
patrzeniem systemu opieki zdrowotnej. Na
razie jedynym rozwiązaniem jest przejęcie
tego obowiązku przez samorządy - mówi pre-
zydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Odbyło się już 8 spotkań edukacyjnych dla
rodziców i opiekunów prawnych dzieci we
wszystkich świdnickich publicznych i niepubli-
cznych przedszkolach oraz szkołach podstawo-
wych.  Przeprowadzono także 50 zajęć eduka-
cyjnych dla dzieci grup "0" oraz klas I, podczas
których najmłodsi uczyli się m.in.: jak prawid-
łowo szczotkować zęby i jak ważna dla zębów
jest zdrowa dieta. Przekazano 1008 sztuk szczo-
teczek i kubeczków dla dzieci uczestniczących
w zajęciach. Wśród uczniów klas I  przeprowa-
dzono 159 badań diagnostycznych. Sprawdzo-
no stan uzębienia dzieci i przekazano te infor-
macje rodzicom, którzy otrzymali tzw. "Certy-
fikaty uśmiechu". 
W tym roku odbędzie się jeszcze lakowanie
zębów trzonowych, bądź uzupełnienie go w
zębach wcześniej już lakowanych.

ZMIANY W DARMOWYCH PORADACH
PRAWNYCH

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z noweli-
zacją ustawy,  usługi  darmowych porad pra-
wnych są świadczone każdej osobie fizycz-
nej, która złoży oświadczenie, że nie jest w
stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej. Do tej pory, ustawodawca znacznie

ograniczał zakres osób, które mogły korzy-
stać z darmowego poradnictwa prawnego.
Od 1 stycznia 2019 roku są dostępne posze-
rzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz  nowe usługi, tj. nieodpłatna mediacja
(mediacja będzie świadczona w wybranych
miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszy-
stkich punktach od stycznia 2020) oraz nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie. Porad-
nictwo obywatelskie stopniowo od 2019 roku
będzie wprowadzane w coraz większej licz-
bie punktów, a docelowo powinno być świad-
czone podczas około jednej czwartej wszy-
stkich dyżurów w każdym powiecie. 
Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?
Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą
nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obej-
muje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej
dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym
stanie prawnym oraz przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w związku z toczącym
się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowo-
administracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach,
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się postępo-
waniu przygotowawczym lub sądowym i
pism w toczącym się postępowaniu sądowo-
administracyjnym, lub
4. nieodpłatną mediację, lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu w postępowaniu sądo-
wym lub ustanowienie adwokata, radcy pra-
wnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo-
administracyjnym oraz poinformowanie o
kosztach postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy na dro-
gę sądową.
Mediacja jest świadczona w wybranych miej-
scach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich

ciąg dalszy na str. 8
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punktach od stycznia 2020, podobnie jak po-
radnictwo obywatelskie.
Na czym polega nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie?
Poradnictwo obywatelskie świadczone, obej-
muje działania dostosowane do indywidualnej
sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do pod-
niesienia świadomości tej osoby o przysługują-
cych jej uprawnieniach lub spoczywających na
niej obowiązkach oraz wsparcia w samodziel-
nym rozwiązywaniu problemu. W razie potrze-
by, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną
plan działania i wspomaga jego realizacje. Nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
między innymi porady dla osób zadłużonych i
porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz
zabezpieczenia społecznego. W zakres porad-
nictwa obywatelskiego może wchodzić rów-
nież nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo
prawne w powiecie świdnickim

Nowością jest konieczność wcześniejszej re-
jestracji wizyty w punkcie. Zapisy na wizyty
pod numerem telefonu: 74 85 00 460. Nowo-
ścią jest też możliwość dojazdu osoby udzie-
lającej pomocy prawnej do osoby, która ze
względu na niepełnosprawność ruchową nie
są w stanie przybyć
do punktu lub osoby
doświadczające trud-
ności w  komuniko-
waniu się. Takie oso-
by mogą zgłaszać ta-
ką potrzebę pod nu-
merem 74 85 00 460.
Adresy oraz dyżury
pracy punktów nie-
odpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłat-
nego poradnictwa
obywatelskiego na te-
renie Powiatu Świd-
nickiego od dnia 1
stycznia 2019 r.
Punkty nieodpłat-
nej pomocy pra-
wnej
1. Punkt przy ul .
Długiej 33 w Świd-
nicy, w którym nie-
odpłatnej pomocy
prawnej udzielają
adwokaci i radcowie
prawni.
Punkt czynny
od poniedziałku do
pi ą tku w godz.
14:00 - 18:00. (Od 1
lipca 2019 r. do 31
sierpnia 2019  r.
Punkt czynny od go-
dziny 12.00 do go-
dziny 16.00)
2. Punkt przy ul .
Ko ściuszki 2 w

Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy
prawnej udzielają adwokaci.
Punkt czynny:
w poniedziałek w godz. 12:00 - 16:00,
we wtorek i środę w godz. 14:00 - 18:00,
w czwartek i piątek w godz. 9:00 - 13:00.
3. Punkt przy ul. 1-go  Maja 7 w Jaworzynie
Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy pra-
wnej udzielają radcowie prawni.
Punkt czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 -
18:00.
4. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy
(budynek Urzędu Gminy Świdnica) prowadzo-
ny jest przez organizację pozarządową - Stowa-
rzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkole-
niowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.
Punkt czynny:
w poniedziałek i piątek w godz. 9:00 - 13:00,
we wtorek w godz. 12:30 - 16:30,
w środę w godz. 12:00 - 16:00,
w czwartek w godz. 11:00 - 15:00.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego

1. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobro-
mierzu prowadzony jest przez organizację
pozarządową - Stowarzyszenie Niezależne
Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa
17, 58-330 Jedlina Zdrój.
Punkt czynny:
w poniedziałek w godz. 13:00 - 17:00,
we wtorek w godz. 15:00 - 19:00,
w środę w godz. 08:00 - 12:00,
2. Punkt przy ul. Żeromskiego 27 w Świe-
bodzicach prowadzony jest przez organiza-

nazwiskiem Szekspira. Że chcieć znaczy
móc.
Dramaturgia i reżyseria: Juliusz Chrząsto-
wski, Tomasz Dajewski
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)
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cję pozarządową - Stowarzyszenie Niezależ-
ne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjo-
wa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.
Punkt czynny:
w czwartek i piątek w godz. 15:00 - 19:00,
3. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Mar-
cinowicach prowadzony jest przez organiza-
cję pozarządową - Fundację w Służbie Wsi,
ul . Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.
Punkt czynny:
poniedziałek, wtorek i czwartek w godz.
12:00 - 16:00,
środa i piątek w godz. 8:00 - 12:00.

"BOŻONARODZENIOWE SMAKI NIE-
PODLEGŁEJ"

"Bożonarodzeniowe Smaki Niepodległej ".
Pod takim tytułem odbyła się XIX Gala
Bożonarodzeniowa przygotowana przez Ze-
spół Szkół Hotelarsko - Turystycznych i Sta-
rostwo Powiatowe w Świdnicy. 
W uroczystości uczestniczyli władze samo-
rządowe z terenu powiatu, radni powiatowi,
przedstawiciele służb i jednostek podległych
powiatowi, komendanci służb munduro-
wych, duchowni, przedstawiciele przedsię-
biorców i organizacji pozarządowych działa-
jących w Powiecie Świdnickim.
Podczas gali uczniowie przedstawili krótki
program artystyczny nawiązujący do 100 le-
cia odzyskania Niepodległości. Ważnym
punktem gali było wręczenie wyróżnień dla
zwycięskich prezentacji stołów wigilijnych,
które można było podziwiać w ramach Festi-
walu Stołów i Dekoracji Świątecznych orga-
nizowanego przy okazji Świdnickiej Kolędy.
Po programie artystycznym Starosta Świdni-
cki Piotr Fedorowicz podsumował mijający
rok, przypomniał najważniejsze inwestycje,
które udało się przeprowadzić w 2018 r. oraz

przedstawił plany inwestycyjne na rok nastę-
pny. Na koniec spotkania Starosta zaprosił
gości do degustacji wigilijnych potraw przy-
gotowanych przez uczniów klas gastronomi-
cznych.

"JAK UNIKAĆ ZAPARĆ?"
Zaparcia mogą pojawiać się z wielu różnych
powodów. Stres, brak ruchu, niektóre leki,
sztuczne słodziki, dieta uboga w błonnik i
płyny - to najczęstsze przyczyny tej dolegli-
wości. Zaparcia mogą być również związane
z niektórymi chorobami - niedoczynnością
tarczycy, zespołem jelita drażliwego, cukrzy-
cą, a nawet rakiem. Znaczenie ma także wiek.
Im jesteśmy starsi, tym częściej pojawiają się
u nas zaparcia. Nie każdy jest narażony w
równym stopniu - kobiety ponad dwa razy
częściej niż mężczyźni; częstość zaparć roś-
nie też znacząco u osób starszych (zwłaszcza
po 65. roku życia).
Zaparcia są uciążliwą dolegliwością, której
mogą towarzyszyć bóle głowy, uczucie ocię-
żałości i dyskomfortu psychicznego. Ich
główną przyczyną są złe nawyki żywieniowe
oraz siedzący tryb życia.
Zaparcia to często temat wstydliwy, o którym
mówi się bardzo niewiele i niechętnie, a jed-
nak bardzo istotny i problematyczny z punktu
widzenia zdrowia naszych seniorów. Dlatego
też w ramach Regionalnej koalicji na rzecz
zdrowego starzenia się Powiat Świdnicki po-
stanowił zmierzyć się z tym tematem - mówi

Alicja Synowska Czło-
nek Zarządu Powiatu
Świdnickiego.
Wydział  Zdrowia i
Spraw Społecznych Sta-
rostwa Powiatowego w
Świdnicy zorganizował
warsztaty dla podopie-
cznych Domu Senior
"Wigor" w Świdnicy
oraz słuchaczy Uniwer-
sy tetu  III  Wieku w
dniach 20 listopada i 11
grudnia br. - informuje
Pani Agata Steczko-
Szymańska Dyrektor
Wydziału.
Zajęcia prowadzone by-
ły przez dietetyka klini-
cznego Natalię Szwed,
która poruszyła takie te-
maty jak: błędy żywie-
niowe, które powodują
powstawanie zaparć,
błonnik pokarmowy -
"szczotka dla jelit", pro-
dukty wskazane i prze-
ciwwskazane w lecze-
niu zaparć ,
środki przeczyszczające
- czy warto stosować i
czy są bezpieczne?
Drugą część zajęć po-
prowadziła fizjotera-
peutka - Roksana Jaro-
szczak, która omówiła:
przyczyny zaparć, diag-
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De Alexandre de la Patelliere & Matthieu
Delaporte 
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-
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
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cd z poprzedniego tygodnia

E-akta to korzyści nie tylko dla pracodaw-
ców, ale także dla pracowników. Pracodawcy
zaoszczędzą i będą mieli mniej obowiązków , a
pracownicy - większe bezpieczeństwo. Koszt
przechowywania dokumentacji pracowniczej
przez 50 lat i brak możliwości elektronicznego
jej prowadzenia, od lat był wskazywany przez
przedsiębiorców jako jedna z głównych biuro-
kratycznych barier prowadzenia działalności go-
spodarczej.  

E-akta to odpowiedź na postulaty przedsię-
biorców. Co ważne przyniosą im znaczące osz-
czędności, gdyż obecnie koszty po stronie praco-
dawców z tytułu prowadzenia i przechowywania
dokumentacji pracowniczej  to ok. 130 mln zł
rocznie. Nasza ustawa pozwoli znacząco obniżyć
te wydatki. Warto też przypomnieć, że obecnie w
Polsce obowiązuje jeden z najdłuższych na świe-
cie, 50-letni okres przechowywania akt. Dla po-
równania w Finlandii jest to 10 lat, a w Danii
tylko 5 lat. Kolejny aspekt wprowadzanych
zmian to unowocześnianie naszego państwa -
umożliwienie przedsiębiorcom  przechowywa-
nia akt w postaci elektronicznej jest wyjściem
naprzeciw trwającej już w biznesie cyfrowej
transformacji.

Od nowego roku pracodawcy, tak, jak przed-
siębiorcy w innych europejskich krajach, będą
mogli przekazać w postaci elektronicznej dane
ważne dla ubezpieczonych do instytucji pań-

stwowej, czyli ZUS. To oszczędzi czas pracow-
nikom, gdy będą składać wnioski o emeryturę
czy rentę. Pracownicy nie będą też musieli gro-
madzić papierowych dokumentów, gdyż dane
niezbędne do przyznania świadczeń będą zgro-
madzone w ZUS.

Ustawa przewiduje, że pracodawcy będą mo-

gli przechowywać akta pracownicze 10, a nie 50
lat, ponieważ ZUS będzie dysponował wszystki-
mi danymi potrzebnymi do uzyskania świadczeń
i ustalenia ich wysokości. Aby w pełni zabezpie-
czyć interesy pracowników, możliwość skorzy-
stania z nowego rozwiązania została podzielona
w zależności od daty zatrudnienia danego pra-
cownika.

Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019 r.
Dokumentacja pracowników zatrudnionych

po 1 stycznia będzie przechowywana 10 lat. Pra-
codawcy w określonych sytuacjach będą przesy-
łać do ZUS nowe imienne raporty miesięczne
pracowników i zleceniobiorców. W raportach
znajdą się dane potrzebne do ustalenia wysokości

emerytury lub renty (m.in. wysokość przychodu
za konkretny okres). Dane te ZUS zapisze na
koncie ubezpieczonego. Dzięki temu pracowni-
cy nie będą musieli udowadniać przed ZUS hi-
storii swojego zatrudnienia i uzyskiwać od byłe-
go pracodawcy np. zaświadczenia o zatrudnieniu
i wynagrodzeniu.

dokończenie na str. obok

NOWE PRZYWILEJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszący
wydatki na realizację przedsięwzięcia termomoder-
nizacyjnego są uprawnieni do skorzystania z ulgi w
podatku dochodowym. Ulga będzie polegała na
odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków po-
niesionych na realizację takiego przedsięwzięcia,
jednak w wysokości nieprzekraczającej 53 000 zł.

Prawo do odliczenia będzie przysługiwało
właścicielom (współwłaścicielom) jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych w związku z do-
konaną termomodernizacją tych budynków.
Skorzystanie z ulgi uwarunkowane będzie za-
kończeniem przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego w okresie 3 lat, liczonych od końca roku,
w którym poniesiony będzie pierwszy wydatek
na to przedsięwzięcie.

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana

do podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych, opłacających podatek według skali
podatkowej (stawki 18% lub 32%), jednolitej
19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy) oraz
opłacających ryczałt od przychodów ewiden-
cjonowanych.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000
zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych
przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszcze-
gólnych budynkach, których podatnik jest właści-
cielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydat-
ków ustala się na podstawie faktur wystawionych
przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwol-
nienia od tego podatku. Przy czym, jeżeli poniesio-
ne wydatki były opodatkowane podatkiem od to-
warów i usług, za kwotę wydatku uważa się wyda-
tek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile
podatek ten nie został odliczony na podstawie usta-
wy o podatku od towarów i usług.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok
podatkowy, w którym poniesiono wydatki. W przy-
padku, gdy kwota odliczenia nieznajdująca pokry-
cia w rocznym dochodzie podatnika podlega odli-
czeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż
przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w
którym poniesiono pierwszy wydatek.

Podatnik, który po roku, w którym dokonał
odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków
na realizację przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego, ma obowiązek doliczyć odpowiednio
kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok
podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

W przypadku niezrealizowania przedsię-
wzięcia termomodernizacyjnego w terminie 3
lat, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczo-
ne do dochodu za rok podatkowy, w którym
upłynął ten termin. Odliczeniu nie podlegają wy-
datki w części, w jakiej zostały:
1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
odliczone od przychodu na podstawie ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwz-
ględnione przez podatnika w związku z korzysta-
niem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordyna-
cji podatkowej.

Ulga dotyczy tylko wydatków na materiały
budowlane, urządzenia i usługi, związane z reali-
zacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
które Minister Inwestycji i Rozwoju określił w
rozporządzeniu.
WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BU-
DOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘ-
WZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH
1. Materiały budowlane i urządzenia:
1. materiały budowlane wykorzystywane do do-
cieplenia przegród budowlanych, płyt balkono-
wych oraz fundamentów wchodzące w skład sy-
stemów dociepleń lub wykorzystywane do za-
bezpieczenia przed zawilgoceniem;
2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze stero-
waniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą
oraz układem doprowadzenia powietrza i odpro-
wadzenia spalin;
4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze stero-
waniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą
oraz układem doprowadzenia powietrza i odpro-
wadzenia spalin;
5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej
wymagania określone w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe
(Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8. materiały budowlane wchodzące w skład in-
stalacji ogrzewczej;
9. materiały budowlane wchodzące w skład in-
stalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10. materiały budowlane wchodzące w skład sy-
stemu ogrzewania elektrycznego;
11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna,
okna połaciowe wraz z systemami montażowy-
mi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powie-
rzchnie przezroczyste nieotwieralne;
15. materiały budowlane składające się na sy-
stem wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem
ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:
1. wykonanie audytu energetycznego budynku
przed realizacją przedsięwzięcia termomoder-
nizacyjnego;
2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
3. wykonanie dokumentacji projektowej związa-
nej z pracami termomodernizacyjnymi;
4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chi-
ropterologicznej;
5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt
balkonowych lub fundamentów;
6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien,
okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi
zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni
przezroczystych nieotwieralnych;
7. wymiana elementów istniejącej instalacji
ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej
wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji
wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej;
8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10. montaż pompy ciepła;
11. montaż kolektora słonecznego;
12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz
analiza spalin;
15. regulacja i równoważenie hydrauliczne insta-
lacji;
16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Podatki 2019

Ulga termomodernizacyjna - jakie materiały i usługi można odliczyć?
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Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 1999

do 31 grudnia 2018 r.
Pracodawca będzie mógł również skrócić do

10 lat okres przechowywania dokumentacji obe-
cnych lub byłych pracowników, którzy zostali
zatrudnieni po 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r.
Pracodawca skorzysta z tego rozwiązania, jeśli
złoży w ZUS raport informacyjny, w którym
znajdą się informacje niezbędne do wyliczenia
emerytury lub renty konkretnego pracownika.
Nie musi tego robić, ale jeśli już się zdecyduje,
będzie to także decyzja na przyszłość - niepod-
legająca zmianie i dotycząca wszystkich pracow-
ników. Jeżeli pracodawca nie przekaże raportów
informacyjnych, będzie zobowiązany przecho-
wywać dokumentację pracowniczą 50 lat.

Dokumentację pracowników zatrudnionych
przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca będzie prze-
chowywał 50 lat.

Pracownicy będą szczegółowo informowani
przez pracodawców lub ZUS o okresie przecho-
wywania swojej dokumentacji.

Możliwość przechowywania dokumentacji
w postaci elektronicznej   

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie
mógł przechowywać dokumentację osobową i
płacową w postaci elektronicznej (teraz trzeba
przechowywać dokumenty na papierze). Jeśli się
na to zdecyduje, dotychczasowa dokumentacja
papierowa zostanie zeskanowana i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Je-
żeli pracownik i pracodawca będą dysponowali
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, e-
dokument powstanie bez konieczności skanowa-
nia dokumentu papierowego. Pracodawcy już
dziś tworzą dokumenty w postaci elektronicznej,
ale dotąd pełniła ona rolę tylko pomocniczą.
Umożliwienie cyfryzacji dokumentacji przy-
spieszy proces opracowywania akt, skróci czas
ich przeszukiwania i zredukuje koszty. Według
szacunków MPiT dzięki digitalizacji koszty fir-
my, która zatrudnia ok. 500 pracowników, mogą
spaść nawet o około 200 tys. zł rocznie, biorąc

pod uwagę redukcję kosztów pracy, papieru, dru-
ku, transportu, przechowywania czy specjali-
stycznego wyposażenia np. szaf pancernych.

Pensja domyślnie na konto
Ustawa - wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom pracowników i pracodawców - wprowadza
też jako zasadę wypłatę pensji na konto pracow-
nika. Żeby dostać wypłatę w gotówce, pracownik
będzie musiał złożyć stosowny wniosek. Dziś
jest odwrotnie - domyślną formą jest wypłata
wynagrodzenia w gotówce.

IP BOX
W celu wsparcia innowacyjności w naszym

kraju przygotowaliśmy IP box. Jest to obniżenie
- do 5 proc. - CIT dla dochodów z prawa własno-
ści intelektualnej (IP), uzyskanego z działalności
B+R lub z usług B+R zakupionych od innych
podmiotów, ale przez siebie opatentowanych. 

Przepisy wprowadzające ulgę IP box znajdują
się w noweli ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw (art. 1 zmiana 25. -
PIT, art. 2 zmiana 28. - CIT oraz art. 24).

Rozwiązanie to skierowane jest do przedsię-
biorców prowadzących działalność B+R bezpo-
średnio związaną z wytworzeniem, rozwinięciem
lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej.

Wprowadzamy je w odpowiedzi na postulaty
środowiska przedsiębiorców, zgłaszane w trakcie
prac nad rządową Białą Księgą Innowacyjności. W
ten sposób Polska dołącza do grona państw o
wszechstronnie proinnowacyjnym ekosystemie, a
przedsiębiorcy zyskują narzędzie, którego oczeki-
wali, i które pozwoli im rozwijać działalność bizne-
sową na nową skalę. IP box to element polityki
prorozwojowej funkcjonujący w wielu państwach,
które postawiły na innowacyjność, jako koło napę-
dowe gospodarki. Podobne rozwiązania mają Izra-
el, Holandia, Wielka Brytania.

Rozwiązanie IP box zaprojektowane zostało
z myślą o:

- zwiększeniu zatrudnienia w sektorze badań i
rozwoju w sektorze prywatnym,
- pobudzeniu inwestycji w badania i rozwój firm,
które skorzystały z funduszy UE na rozwój włas-
nych jednostek badawczo-rozwojowych,
- zwiększeniu liczby zgłoszeń patentowych i pa-
tentów wydawanych przez Urząd Patentowy w
Polsce oraz liczby patentów europejskich i mię-
dzynarodowych uzyskanych przez polskie pod-
mioty,
- zwiększeniu świadomości przedsiębiorstw w
zakresie praw IP jako potencjalnych źródeł do-
chodu.

ZMIANY W CEIDG
Na mocy jednej z ustaw z pakietu Konstytu-

cji Biznesu (ustawa o CEIDG i Punkcie Informa-
cji dla Przedsiębiorcy) od 1 stycznia 2019 r., wraz
z wnioskiem CEIDG-1, przedsiębiorca będzie
mógł zgłosić pracowników do ubezpieczeń spo-
łecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.
Oprócz zgłoszenia pracownika do ubezpiecze-
nia, przedsiębiorca będzie mógł także poinfor-
mować o zmianie i wyrejestrowaniu pracownika.

Wprowadzone rozwiązanie stanowi kolejne
ułatwienie w procedurze rejestracji działalności
gospodarczej. Umożliwia pełną realizację obo-
wiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych
drogą elektroniczną (on-line) za pośrednictwem
CEIDG, bez konieczności wizyty w placówce
ZUS. 

Bez wychodzenia z domu, bez ponoszenia
dodatkowych kosztów, przedsiębiorca uzyskuje
możliwość złożenia odpowiednich formularzy,
co stanowi kolejny krok w elektronizacji usług
oferowanych przez administrację publiczną.

CEIDG przesyła nie tylko wniosek CEIDG-
1, ale także szereg formularzy dotyczących opo-
datkowania i ubezpieczeń społecznych on-line
do innych rejestrów - komunikacja z innymi
rejestrami odbywa się bowiem elektronicznie. 

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii



nostykę i leczenie zaparć, zagrożenia dla
zdrowia spowodowane zaparciami, sposoby
radzenia sobie z problemem.
Seniorzy biorący udział w zajęciach dowie-
dzieli się, że zaparcia najlepiej leczyć natu-
ralnymi sposobami, m.in. stosując błonnik,
regulujący proces trawienia i pomagający
przywrócić odpowiednią perystaltykę jelit.
Wskazane są regularne ćwiczenia fizyczne i
ograniczenie stresu. Jeśli natomiast zaparcia
nawracają lub towarzyszą im inne objawy,
należy natychmiast skonsultować się z leka-
rzem.

REPREZENTACJA POWIATU ŚWIDNIC-
KIEGO NA MECZU CHARYTATYWNYM

W sobotę 5 stycznia w hali sportowej na
Zawiszowie wzięliśmy udział w meczu  cha-
rytatywnym  na rzecz pomocy niepełno-
sprawnemu sportowcowi Mariuszowi Cen-
drowskiemu, byłemu bokserowi, olimpijczy-

kowi z Sydney, który wskutek nieszczęśliwego
wypadku samochodowego jest częściowo
sparaliżowany i w chwili obecnej porusza się
na wózku inwalidzkim.
Rozegraliśmy towarzyski mecz z Fighter Te-
amem, złożonym z przedstawicieli sztuk wal-
ki. Na boisku padł wynik 4:3 dla Powiatu
Świdnickiego, ale tego dnia rezultat wszy-
stkich spotkań był sprawą drugorzędną. Na
leczenie i rehabilitację byłego polskiego bo-
ksera i olimpijczyka z Sydney - Mariusza
Cendrowskiego udało się zebrać dokładnie
79 318,50 zł. Cieszymy się, że również, jako
Powiat Świdnicki mogliśmy dołożyć swoją
skromną cegiełkę w tak ważnym wydarzeniu
- mówił po meczu Andrzej Zadziorski radny
Powiatu świdnickiego. 

Drużyna Powiatu

"NIECH SIĘ ZDARZY CUD NIEBIAŃSKI"
"Niech się zdarzy cud niebiański" - tytuł te-
gorocznej Biesiady zobowiązał młodych ar-
tystów do przygotowania widowiska muzy-
czno-teatralnego, które na zawsze zapisze się
w pamięci widzów, którzy w przedświątecz-
ny czwartkowy wieczór 20 grudnia wypełnili
szkolną aulę III LO w Świdnicy. Było pięknie
i magicznie, na co złożyły się: cudowne aran-
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ciąg dalszy ze str. 9widzów, 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
"Kot w butach" - spektakl familijny
Data: 3 lutego 2019
Godzina: 16.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 13 zł parter i 11 zł balkon; zniżka dla
dzieci na Świdnicką Kartę Dużej Rodziny

Jeden z najpopularniejszych utworów dla
najmłodszych tym razem w nieco innej kon-
wencji. Spektakl nawiązuje w warstwie pla-
stycznej do teatru barokowego. A skoro ba-
rok, to opera. A skoro opera to śpiew. Znana
historia w formie spektaklu muzycznego po-
każe zabawę konwencjami teatralnymi. Na
scenie zobaczymy 10 aktorów, przepiękne
lalki autorstwa Diany Sikory oraz grę w ży-
wym planie.
Obsada: Lidia Lisowicz, Dorota Fluder-Gło-
wadzka, Diana Jonkisz, Dorota Bąblińska-
Korczycka, Zuzanna Łuczak, Sławomir Mo-
zolewski, Jacek Maksimowicz, Sylwester
Kuper, Radosław Biniek, Rafał Ksiądzyna
Nie jestem zwykłym kotem,
Wnet się przekonasz o tym.
Są koty maltuzjańskie,
Kubańskie i birmańskie,
Syjamskie i tobolskie,
Są chińskie i są polskie,
A ja - to rzadka rasa,
Rasa, co dotąd hasa
Na Wyspach Bergamutach
I zawsze chadza w butach.

MAŁY KSIĄŻĘ [TEATR PIASKU Tetia-
ny Galitsyny]
Data: 22 lutego 2019
Godzina: 18.30
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 55 zł - 70 zł w zależności od miejsc

Rodzinna wyprawa do świata Małego Księ-
cia na wyciągnięcie ręki!
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny, zwyciężczy-
ni programu "Mam Talent", wraz z Gwiazdą
"Mam Talent" VLODYR-em, najszybszym
malarzem na świecie oraz grupą artystów,
przygotowywała unikalne widowisko - hi-
storię Małego Księcia wg. Antoine de Saint-
Exupryego, malowaną na żywo piaskiem,
światłem i na wodzie, połączoną z grą akto-
rów, świateł i cieni oraz techniką szybkiego
malowania (Speed Painting). Dopełnieniem
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Urodził się około 1690 r., a w Świdnicy w r.
1712 uzyskał dyplom mistrzowski cechu murar-
skiego i kamieniarskiego. Zbudował tu olbrzy-

mią kamienicę na rogu dzisiejszej ul. Francisz-
kańskiej i ul. Konopnickiej. W domu tym do
niedawna mieściła się spółdzielnia dziewiarska. 

Kamienica zbudowana została w latach
1723-1725 na polecenie opata cystersów z Krze-
szowa Dominika Geyera. Tenże w 1722 r. nabył
od miasta plac budowlany, na którym stanął wy-
mieniony "dwór opatów krzeszowskich". W wy-

danych po drugiej wojnie światowej polskich
przewodnikach po Świdnicy błędnie nazywano
ów dwór "pałacem opatów lubiąskich". 

Dwór opacki ozdobił współczesny Hammer-
schmiedowi rzeźbiarz świdnicki Jerzy Leonard
Weber, zmarły około 1740 r. Rzeźby Webera
zaginęły po 1741 r., kiedy to król pruski Fryderyk
II po zajęciu Świdnicy skonfiskował własność
cystersów krzeszowskich. Później w kamienicy
pocysterskiej mieścił się arsenał (budowla do

przechowywania broni) artyleryjski, a do maja
1945 r. - niemiecki urząd skarbowy. 

Hammerschmied uczestniczył także w pracach
budowlanych na zamku Książ. W 1725 r. został
nadwornym architektem biskupa wrocławskiego i
zbudował szereg budowli w biskupim mieście Ny-
sa. Tutaj zmarł w 1762 r. 

Edmund Nawrocki
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Hammerschmied - architekt świdnicki

żacje i akompaniament  Joanny Janas (która
profesjonalnie przygotowała chór Pryma Vo-
ce do występu), tematyczne dekoracje Kamy
Karst, wspaniałe i dojrzałe popisy solistów,
rozbawiła nas teatralna etiuda "Anielska Ma-
nufaktura" (do której tekst napisała Aleksan-
dra Kulak) i porwały jasełka w wykonaniu
klasy 3 a, a nade wszystko zaskoczył i uniósł
występ absolwentów - Remika Zubka i Szy-
mona Wiraszki ("Noel" jeszcze gra w na-
szych sercach), no i "Bóg się rodzi" - w skła-
dzie chóru możliwym tylko przy Kościelnej
32 dyrygowanym przez Bogusławę Patałę
Przede wszystkim podziękować wypada
wspaniałej młodzieży III Liceum za wieczór
pełen oczarowań, które możliwe były dzięki
rzadko spotykanej na taką skalę, wrażliwości,
pasji, radości i emocji dusz rozśpiewanych w
bożonarodzeniowej atmosferze także szkol-
nego święta (co na zakończenie wspólnego
biesiadowania zgodnie podkreślili wicestaro-
sta Powiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa
oraz dyrektor Krzysztof Frączek).

IX SZACHOWE MISTRZOSTWA ŚWIDNI-
CY

Zapraszamy na IX Szachowe Mistrzostwa
Świdnicy, które odbędą się 26 stycznia 2019

r., godz. 9:00 w Klubie Bolko, pl. Grunwal-
dzki 11. Celem Turnieju jest popularyzacja
szachów wśród dzieci oraz młodzieży i pod-
niesienie poziomu gry uczestników .
W turnieju mogą wystąpić osoby, które potra-
fią grać w szachy.
W grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy
urodzeni w latach 2001-2008 (dozwolony
jest start juniorów młodszych, którzy będą
sklasyfikowani w kategorii juniorów star-
szych). W grupie B mogą grać juniorzy uro-
dzeni w roku 2009 lub młodsi. W grupie C
mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2011 lub
młodsi.
Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł od juniora
oraz 20 zł od seniora. Zebrane środki zostaną
przeznaczone na opłaty rankingowe, na po-
krycie części kosztu nagród oraz na zwię-
kszenie puli nagród I Cyklu Szachowego Zie-
mi Świdnickiej

GMINA ŚWIDNICA

DOBRE SERCA UCZNIÓW ZE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W LUTOMI DOLNEJ 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutomi
Dolnej wraz z rodzicami przekazali paczki
dla dzieci z Domu Dziecka w Nowym Siodle,
w których znalazły się książki, puzzle, plu-
szaki, plecaki, klocki konstrukcyjne, ubrania,
artykuły papiernicze i słodkie niespodzianki.
Jest to już kolejny raz, kiedy mamy okazję
wywołać uśmiech na twarzach innych dzieci.
Reakcja ze strony społeczności szkolnej była
ogromna, a ilość przyniesionych darów jesz-
cze większa - mówiły inicjatorki akcji.

Pedagog szkolny - Do-
minika Dobosz wraz z
psychologiem - Anną
Migas stworzyły 60
paczek dla dzieci, któ-
re w dniu 24.12. 2018r.
zawiozły i wręczyły
pani Dyrektor Domu
Dziecka w Nowym
Siodle. Tegoroczna
zbiórka została zor-
ganizowana w ramach
akcji  Ministerstwa
Edukacji Narodowej
"Razem na Święta".

niezapomnianego, ponadgodzinnego show,
jest przepiękna oprawa muzyczna, porusza-
jąca najgłębsze emocje i przenosząca nas na
magiczną planetę Małego Księcia.

Ta pełna ciepła opowieść nauczy dzie-
ci ponadczasowych wartości i przypomni
dorosłym o pot ędze  prawdziwej
przyjaźni. "Mały książę" to genialna opo-
wieść dla całej rodziny, która więcej mówi
o życiu, niż grube, uczone księgi.
Spektakl polecany jest dla dorosłych oraz
dzieci od 5-ego roku życia. Trwa 55 minut
bez przerwy.

WĘGIERSKIE CZARDASZE I TAŃCE
Data: 24 lutego 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK Rynek 43
Bilety: w cenie 55 zł (normalny) i 50 zł
(ulgowy)

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

GMINA ŚWIDNICA - MIEJSCE GDZIE
WARTO ŻYĆ!

Według danych biura meldunkowego Urzędu
Gminy Świdnica, pod koniec zeszłego roku
łączna liczba mieszkańców wyniosła 16761
osób - stałych mieszkańców (8523 kobiet i
8238 mężczyzn).
W ostatnim roku najatrakcyjniejszą miejsco-
wością do zamieszkania okazało się Pszenno
(przybyło 28 nowych mieszkańców), drugą
najchętniej wybierającą miejscowością oka-
zał się Witoszów Dolny (16 nowych miesz-
kańców). Największą migrację ludności od-
notowano natomiast w Burkatowie (-24 oso-
by). 
Najczęściej wybieranym imieniem żeń-
skim były: Zuzanna oraz Pola. Wśród chło-
pców pierwsze miejsce przypadło Jakubo-
wi, również częste były imiona Mateusz i
Michał.
Natomiast najwięcej dzieci urodziło się w
Witoszowie Dolnym, Pszennie, Słotwinie
oraz Komorowie.

i
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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 W ciągu kilku najbliższych dni bę-
dziesz bardzo zapracowany. Trzeba będzie pogo-
dzić obowiązki zawodowe i rodzinne. Postaraj
się podejść do nich ze spokojem. Napięta atmo-
sfera nie sprzyja Twojemu dobremu nastrojowi.
Kłopoty finansowe już wkrótce zostaną rozwią-
zane. Nie warto się więc teraz nimi przejmować.
BYK Poczujesz się bardzo samotny i będziesz
szukał oparcia i poczucia bezpieczeństwa w gro-
nie przyjaciół. Nie rób niczego na siłę. Narzuca-
nie swojego towarzystwa nie wzbudza zwykle
pozytywnych uczuć. Znajdź sobie jakiś cel, ja-
kieś zajęcie, a zobaczysz, że nie jesteś tak do
końca sam. W pracy pojawią się nowe zadania.
Trzeba się będzie ostro przyłożyć.
BLIŹNIĘTA Kłótnia z partnerem wisi w powie-
trzu. Daj mu trochę swobody. Nie może ciągle ze
wszystkiego Ci się spowiadać. Czuje się przez to
osaczony. Zajmij się ważnymi, zaległymi sprawa-
mi, które trzeba jak najszybciej załatwić. Robiąc
zakupy na najbliższy weekend pamiętaj, aby nie
kupować rzeczy, bez których możesz się obejść.
RAK Będziesz się przygotowywał do jakiegoś
ważnego wydarzenia. Poświęcisz na to mnóstwo
czasu i pieniędzy. Wysiłek jednak się opłaci. Miło
będzie widzieć radość w oczach ukochanej oso-
by. Nie przejmuj się atmosferą w pracy. Wkrótce
sprawa się wyjaśni, a winni zostaną upomnieni.
Nie traktuj tego tak osobiście.
LEW W obecnej sytuacji powinieneś liczyć tylko
na siebie. Nikt nie weźmie za Ciebie odpowiedzial-
ności. Naważyłeś piwa i teraz sam musisz je wypić.
Im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Praca zawodowa
przyniesie Ci wiele satysfakcji. Może otrzymasz
nawet upragnioną podwyżkę. Twoje ostatnie osiąg-
nięcia z pewnością zostaną zauważone.
PANNA Będziesz miał bardzo dobre dni. Dopi-
sze Ci szczęście w interesach lub grach loso-
wych. Warto pomyśleć więc o jakiś inwestycjach.

Udane życie osobiste będzie napędzało Cię do
działania i sprawiało, że problemy potraktujesz z
przymrużeniem oka. Łatwiej pokonasz więc
przeciwności, jakie spotkasz na swej drodze w
nadchodzących dniach.
WAGA Ktoś liczy na Twoją pomoc. Nie powinie-
neś się teraz odwracać od tej osoby. Jesteś jej jedyną
szansą na wyjście z trudnej sytuacji. Swoją decyzję
koniecznie skonsultuj z partnerem. Nie warto robić
z tego przed nim tajemnicy. W piątek zrobisz uprag-
nione zakupy. Poprawisz sobie tym humor.
SKORPION Ktoś będzie chciał obarczyć Cię zbyt
dużą odpowiedzialnością. Nie poddawaj się naci-
skom. Twoje sprawy i dążenia też są ważne. Nie
możesz ich teraz zaniedbać. Zaproponuj swą po-
moc, ale nie bierz na siebie wszystkiego. W konta-
ktach z partnerem bądź uczciwy i otwarty.
Wszelkie niedomówienia mogą być zalążkiem
konfliktu.
STRZELEC W pracy nareszcie coś się ruszy.
Pojawią się nowe zlecenia, które pozwolą Ci
zreperować nadszarpnięty budżet. Spotkania w
gronie przyjaciół zaowocują plotkami na Twój
temat. Postaraj się więc trzymać język na wodzy.
Nie musisz tyle o sobie opowiadać. Naucz się
słuchać co mówią inni i wyciągać z tego wnioski.
KOZIOROŻEC Spotkasz dawnego przyjacie-
la. To spotkanie spowoduje, że będziesz dużo
myślał o przeszłości i o tym, jak potoczyło się
Twoje życie. Zapragniesz jakiś korzystnych
zmian. Postaraj się te pragnienia wprowadzić do
rzeczywistości. Naprawdę jest to możliwe przy
odrobinie wysiłku z Twojej strony.
WODNIK Pochłonie Cię porządkowanie swo-
ich spraw. Będziesz chciał jak najszybciej się ze
wszystkim uporać, bo w Twojej głowie rodzą się
już nowe, wspaniałe pomysły, którym chciałbyś
się poświęcić. Tak trzymaj, a z pewnością osiąg-
niesz sukces. Postaraj się unikać kontaktu z osobą
spod znaku Wagi, która jest ciągle niezadowolo-
na i narzeka. Ma na Ciebie zły wpływ.
RYBY Szczera rozmowa z kimś spod znaku Byka
spowoduje, że nareszcie zaczniesz doceniać to, co
masz. Uświadomisz sobie, jak wielkim jesteś szczę-
ściarzem i że przejściowe kłopoty z pieniędzmi to
jeszcze nie koniec świata. Zaczniesz myśleć pozy-
tywnie . 

◆ 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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

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