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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA
do 27.01.2019 
Pokonkursowa wystawa czasowa "Świdnicka
szopka bożonarodzeniowa". Celem konkursu
jest kultywowanie tradycji świątecznych. Na
wystawie znajdują się szopki wykonane przez
dzieci i dorosłych. Szopki są wykonywane
indywidualne oraz zespołowo.
Wstęp: bezpłatny, miejsce: Muzeum Daw-
nego Kupiectwa, organizator: Muzeum,
Młodzieżowy Dom Kultury

"WSZYSTKO CO PO DRODZE" -
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMI 
18.01.2019 (piątek), godz. 18:30
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu,
wstęp wolny

KONCERT NOWOROCZNY 
18.01.2019 (piątek), godz. 19:00
Kościół Pokoju w Jaworze, bilety: 20 zł

NEO-NÓWKA "ŻYWOT MARIANA" 
19.01.2019 (sobota), godz. 17:00 i 20:00
21.01.2019 (poniedziałek), godz. 17:00 i
20:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor

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.
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
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ŚWIDNICA

POLACY I NIEMCY ZAGRAJĄ W HOKE-
JA

Areną ciekawego wydarzenia będzie lodowi-
sko Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. W sobotę, 19 stycznia towarzyski mecz
hokeja na lodzie rozegrają drużyny WTH
Wrocław i niemieckiego zespołu  Blue
Trucks Weiwasser. Początek meczu o godzi-
nie 21 .15, wstęp wolny. 
Hokej na lodzie zagości w Świdnicy drugi raz
ciągu roku. W lutym 2018 roku odbył się
turniej Zachodniej Ligi Amatorów z udzia-
łem drużyn z Wrocławia, Kalisza, Gostynia i
Oleśnicy. Tym razem ranga zawodów będzie
wyższa. WTH Wrocław w poprzednich la-
tach występował na lodowiskach polskiej II i
III ligi. Niemcy na co dzień potykają się w
niższych ligach swojego kraju. 

Zespół WTH Wrocław regularnie trenuje w
Świdnicy. Zajęcia odbywają się w środy o
godzinie 21.15. 

FERIE W ŚWIDNICY
Ferie dla uczniów z województwa dolnoślą-
skiego rozpoczną się już 28 stycznia. I dla
tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, wcale
nie muszą być one nudne, bo przygotowana
została bardzo różnorodna oferta zajęć spor-
towych, artystycznych i edukacyjnych.
Specjalny program atrakcji na te dwa tygod-
nie przygotował Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji. Lodowisko przy ulicy Śląskiej bę-
dzie czynne codziennie od godziny 8.00 do
21.00. Pierwsze ślizgawki będą trwały aż
dwie godziny, przy czym goście zapłacą tylko
za godzinę jazdy na łyżwach. Plan ślizgawek
przedstawia się następująco: 8.00-10.00 (pro-
mocja 120 minut w cenie jednego biletu),
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
20.00. Specjalną ofertą na ten okres jest kar-
net ferie" dla dzieci i młodzieży w cenie 50
zł. Obejmuje on 14 wejść na lodowisko.
Ponadto, uczniowie skorzystać będą mogli z
bezpłatnych zajęć w hali sportowej na osiedlu
Zawiszów, gdzie będzie można zagrać w siat-

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

KONCERT NOWOROCZNY ZESPO-
ŁÓW "KRĄG" I "MAŁA ŚWIDNICA"
25.01.2019, godz. 17:00
Zespoły "Krąg" i "Mała Świdnica" witają
rok 2019 widowiskiem przygotowanym
przez Marię i Wojciecha Skiślewiczów.
Wstęp 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

KONCERTY ZIMOWE: PIOTR DA-
MASIEWICZ & ZUZANNA I MACIEJ
BATOROWIE
27.01.2019, godz. 17:00
Piotr Damasiewicz - trąbka Zuzanna Bator i
Maciej Bator - organy W programie jazz,
kolędy i autorskie kompozycje Piotra Dama-
siewicza oraz Macieja Batora.
Wstęp wolny, miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, organizator: ŚOK

SPEKTAKL "MORALNOŚĆ PANI
DULSKIEJ" 
27.01.2019 (niedziela), godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 25zł

FERIE Z PASJĄ
28.01-09.02.2019, godz. 11:00
Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna
i Świdnicki Ośrodek Kultury przygotowały
szereg atrakcji na czas zimowych ferii.
Miejsce: różne, organizator: ŚOK

HOP SANKI
31.01.2019, godz. 8:30
Serdecznie zapraszamy na "Hop Sanki". Za-
pisy na wyjazd do 28 stycznia 2019 r. Koszt
wyjazdu obejmuje ubezpieczenie i herbatę w
schronisku.
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kówkę, koszykówkę, czy też piłkę nożną.
Obiekt będzie dostępny od poniedziałku do
piątku w godzinach od 12.00 do 14.00 . Ucze-
stnicy muszą posiadać obuwie zmienne i strój
sportowy. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza do uczestnictwa w otwartych i bez-
płatnych warsztatach. Obowiązują na nie za-
pisy. Oferta przedstawia się następująco: 

28.01 - 01.02 (w godzinach od 11.00 do 13.00)
FerioEXPRESS w Bibliotece 2019! - Niesa-
mowita podróż w czasie i przestrzeni.
Przyjdź, nie zwlekaj! Poznasz: epoki... Prze-
żyjesz: niepowtarzalne przygody... Stwo-
rzysz: kapsułę czasu...
Miejsce: MBP w Świdnicy, Wypożyczalnia
dla Dzieci i Młodzieży, II piętro
Wstęp: obowiązują zapisy (tel.74 640 09 42)

04.02 - 08.02 (w godzinach od 11.00 do 13.00)
Świdnica pełna tajemnic... poznajemy legen-
dy i ciekawostki o naszym mieście. Codzien-
ne odkrywamy fascynujące historie - poszu-
kiwanie skarbu, podchody, konkursy i zagad-
ki. 
Miejsce: MBP w Świdnicy, Filia nr 2 przy
Szkole Podstawowej nr 2, ul. Ofiar Oświę-
cimskich 30. 
Wstęp: Obowiązują zapisy (tel. 74 640 09 50)

28.01 - 08.02 (w godzinach od 11.00 do 13.00)
ZIMA - słomiany zapał?... a przypadki cho-
dzą po ludziach! CO tworzymy? 
KOGO gonimy? Z KIM tańczymy? O KIM
myślimy... Z kim? Z czym? O kim... CZYTA-
MY ?"
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy, Filia nr 5, ul. Kraszowicka 55
Wstęp: obowiązują zapisy (tel. 74 852 46 22)

28.01 - 08.02 (w godzinach od 11.00 do 13.00)
Zimowe rozmaitości - Ferie w filii nr 1. Na
początek odkryjemy jakie zabytkowe świd-
nickie budowle ukryły się pod śniegową pie-
rzynką i poznamy ich historię. Potem "wyru-
szymy" przy pomocy piankoliny do krainy
wiecznego lodu i śniegu. Będziemy też two-
rzyć różnorodne atrybuty zimy: płatki śniegu
z papieru i bałwanki ze styropianu.
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy, Filia nr 1, ul. Wrocławska 44
Wstęp: obowiązują zapisy (tel. 74640 09 51).
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza naj-
młodszych świdniczan na spotkania z naj-
piękniejszymi bajkami Jana Brzechwy i Ju-
liana Tuwima, spektakl "Kot w butach" oraz
na familijne warsztaty plastyczne. A tych nie-
co starszych na naukę salsy, turniej FIFA 19
oraz koncert Sarius + Prospekt organizowany
w ramach "Świdnickich Recenzji Muzycz-
nych". 
Program przedstawia się następująco:
30.01, godz. 9.30 - Jan Brzechwa, Julian
Tuwim - najpiękniejsze bajki i wiersze. Czy-
tamy przedszkolakom.
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44  
Wstęp wolny - obowiązują zapisy: m.kozlo-
wski@sok.com.pl 

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp 5 zł, miejsce: Świdnica-Andrzejów-
ka, organizator: MDK

KONCERTY ZIMOWE: CHÓR KAME-
RALNY "AD LIBITUM"
01.02.2019, godz. 18:00
Goszczący wiosną 2017 roku na festiwalu
"Nowowiejski-Świdnica-Organy" Chór Ka-
meralny "Ad Libitum" pod dyrekcją Izabelli
Zieleckiej-Panek z Cieszyna ponownie za-
wita do Świdnicy.
Wstęp wolny, miejsce: Sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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 ŚOK

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

SALSA - ZATAŃCZ Z NAMI! (PIER-
WSZE SPOTKANIE)
05.02.2019, godz. 19:00
"Salsa - zatańcz z nami!" To nowe warsztaty
taneczne w ŚOK-u. W programie tańce laty-
noamarykańskie. Zajęcia we wtorki i czwar-
tki od godz. 19.00.
Wstęp: cena karnetu miesięcznego na zaję-
ciach, miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki
11, organizator: ŚOK

02.02, godz. 20.00 - Świdnickie Recenzje
Muzyczne:  Sarius + Prospekt (hip-hop)
Miejsce:  Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 
Wstęp: bilety 35 zł (w dniu koncertu 45 zł)
03.02, godz. 16.00 - "Kot w butach" - spe-
ktakl dla dzieci
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Wstęp: bilety 13 zł (parter) i 11 zł (balkon)
03.02, w godzinach od 09.00 do 14.00 -
Giełda staroci, numizmatów i osobliwości
Miejsce: Rynek
05.02 godz. 19.00 - nowy Klub Tańca
Latynoamerykańskiego - zaprasza pary, mło-
dzież i dorosłych na naukę salsy. Zajęcia od-
bywać się będą we wtorki i czwartki  o godz.
19.00. 
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 
Wstęp: cena karnetu miesięcznego 50 zł, jed-
norazowe uczestnictwo 10 zł
06.02, godz. 9.30 - Jan Brzechwa, Julian
Tuwim - najpiękniejsze bajki i wiersze. Czy-
tamy przedszkolakom.
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44  
Wstęp wolny - obowiązują zapisy: m.kozlo-
wski@sok.com.pl 
08.02, w godzinach od 9.00 do 15.00 - TUR-
NIEJ FIFA 19
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44 
Wstęp wolny: obowiązują zapisy: r.ku-
kla@sok.com.pl
09.02, w godzinach od 12.30 do 14.00 -
familijne warsztaty plastyczne
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44 
Wstęp wolny: obowiązują zapisy: h.szyman-
ska@sok.com.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy za-
chęca dzieci i młodzież do udziału w zimo-
wisku. Podczas dwóch turnusów, czyli od 28
stycznia do 1 lutego oraz od 4 do 8 lutego w
godzinach od 8.00 do 15.00 przygotowano
dla najmłodszych świdniczan atrakcyjne wy-
jazdy, wycieczki krajoznawcze, warsztaty te-
matyczne, a także konkurencje rekreacyjne i
sportowe. Cena turnusu to 280 zł (w cenę
wliczone są obiady). 
26 stycznia do klubu "Bolko" zapraszamy
na IX Szachowe Mistrzostwa Świdnicy Ju-
niorów A w czwartki, 31 stycznia i 7 lutego
na wyjazdy na sanki lub wycieczki krajo-
znawcze, co uzależnione będzie od warun-
ków pogodowych. Urząd dofinansuje organi-
zację tych zajęć kwotą 3 500 zł. 
Ponadto, w godzinach popołudniowych będą
także prowadzone stałe zajęcia dla uczestni-
ków Młodzieżowego Domu Kultury.
Publiczne Szkoły Podstawowe nr: 1, 2, 4,
6, 8, 105 i 315  przygotowały nieodpłatne
zajęcia rekreacyjno-sportowe. Organizowa-
ne będą one w grupach 15 - 20 uczniów.
Łącznie przewiduje się zrealizowanie około
400 godzin różnorodnych zajęć. Szczegóło-
we oferty dostępne są w szkołach. Na organi-
zację zimowego wypoczynku w placówkach
oświatowych zaplanowano w budżecie mia-
sta kwotę 18 500 złotych.

CZYSTSZE POWIETRZE JEDNYM Z
PRIORYTETÓW AGLOMERACJI WAŁ-
BRZYSKIEJ

Kolejne gminy zgłaszają akces do projektu
pn. "Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji
Wałbrzyskiej". Podczas ostatniego spotkania
w Świdnicy, która jest liderem programu,
włodarze kilkunastu samorządów wyrazili
chęć udziału w tej inicjatywie.
Przypomnijmy, że w ramach projektu możli-
we będzie dofinansowanie modernizacji sy-
stemów grzewczych (np. wymiana kotła, in-
stalacji grzewczej) lub montaż nowego syste-
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HOP SANKI
07.02.2019, godz. 08:30
Serdecznie zapraszamy na "Hop Sanki". Za-
pisy na wyjazd do 4 lutego 2019 r. Koszt
wyjazdu obejmuje ubezpieczenie i herbatę w
schronisku.
Wstęp 5 zł, miejsce: Świdnica - Andrzejów-
ka, organizator: MDK

SPEKTAKL MUZYCZNY "MILORD
DE PARIS" 
10.02.2019 (niedziela), godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 45/50
zł

KONCERTY ZIMOWE: THE TIME
QUARTET
17.02.2019, godz. 17:00
Zapraszamy na ostatni w tym sezonie Kon-
cert Zimowy. Wystąpi The Time Quartet, a
w programie pop i rock w klasycznym wy-
daniu .
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek - Świdnica, organizator:
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
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

mu dla energii odnawialnych (np. panele so-
larne, pompy ciepła) w budynkach jednoro-
dzinnych oraz w lokalach mieszkalnych
własnościowych w budynkach wielorodzin-
nych. W projekcie udział biorą m.in. gmina
wiejska Świdnica, Marcinowice czy Kamien-
na Góra.  
- Projekt spotkał się z ogromnym zaintereso-
waniem mieszkańców Świdnicy. To pokazu-
je, że nie jest im obojętna jakość powietrza ,
jakim na co dzień oddychamy. Podobnie jest
również w innych miejscowościach, dlatego
w ślad za nami idą kolejne gminy, które widzą
zapotrzebowanie dla tego projektu również u
siebie. Spoczywa na naszych barkach, jako
lidera projektu, bardzo duża odpowiedzial-
ność. Jestem przekonana, że poradzimy sobie
z tym zadaniem - mówi Beata Moskal-Słanie-
wska, prezydent Świdnicy.
Termin składania deklaracji przez mieszkań-
ców został wydłużony do końca stycznia tego
roku. Do tej pory w samej Świdnicy złożono
ich około 320. Podobne zainteresowanie jest
w innych miejscowościach Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Nic dziwnego, ponieważ kwota
dofinansowania na jaką mogą liczyć osoby
zainteresowane projektem to blisko 70% wy-
datków podlegających refundacji, w maksy-
malnej wysokości 25 tys. zł dla budynku
jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania
w budynku wielorodzinnym (wartości mogą
ulec zmianie).
- Wysokość dotacji i jej maksymalna kwota
zależeć będzie od ilości złożonych wniosków
przez mieszkańców całej Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Termin realizacji zadania przewi-
dywany jest do końca 2020 roku - dodaje
Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i In-
frastruktury Miejskiej w Świdnicy.
Ten wart kilkanaście milionów złotych pro-
jekt, to jeden z ostatnich, jakie Aglomeracja
Wałbrzyska będzie realizować w unijnej per-
spektywie 2014 -2020. Gminy, będące człon-
kami Aglomeracji Wałbrzyskiej już przygo-
towują wstępne założenia pod kolejny okres
finansowania, który rozpocznie się w 2021
roku. 

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA NA-
GRODY DLA SPORTOWCÓW

Zapraszamy do składania wniosków o przy-
znanie nagród i wyróżnień za wyniki sporto-
we oraz osiągnięcia w działalności sportowej
za 2018 rok.
Zgodnie z uchwałą nr XIII/160/11 z dnia 29
grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Świdni-
cy,
mogą zostać przyznane:
- nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki
sportowe dla zawodników - mieszkańców
Świdnicy lub członków klubu sportowego,
podmiotu prowadzącego w innej formie dzia-
łalność sportową, mających siedzibę na tere-
nie Świdnicy,
- nagrody dla trenerów prowadzących
szkolenie zawodników osiągających wyso-
kie wyniki sportowe w klubach i podmio-
tach prowadzących w innej formie działal-
ność sportową, mających siedzibę na terenie
Świdnicy,
- nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz
innych osób wyróżniających się osiągnięcia-
mi w działalności sportowej, biorąc pod uwa-
gę znaczenie tych osiągnięć dla społeczności
świdnickiej.   
Wnioski o nagrody i wyróżnienia dla trene-
rów i zawodników mogą dotyczyć określo-
nych osiągnięć lub całokształtu działalności
sportowej.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wy-
różnienia mogą wystąpić:
- macierzysty klub sportowy lub podmiot
prowadzący w innej formie działalność spor-
tową,
- właściwy ze względu na dyscyplinę związek
sportowy,

ciąg dalszy na str. 6
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Don Vasyl jest poetą, animatorem ruchu
kulturalnego polskich Cyganów oraz
organizatorem i pomysłodawcą Mię-
dzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kul-
tury 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 Czarno-
ta, Wojciech Malajkat, Ada Kalska, Miko-
łaj Roznerski, Piotr Szwedes, Izabela Ku-
na
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
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

- komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właści-
wa do spraw sportu,
- komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego
w Świdnicy właściwa do spraw sportu,
- osoba zainteresowana.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miej-
skim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49,
pokój 1a, w terminie do 28 lutego 2019 roku.
Formularze  dost ępne s ą  na  stronie
http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,120222
,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-ze-
na-podstawie-uchwaly-nr-xiii16011-z-dnia
-29-grudnia-2011-r-ra.html. 

"ŚWIĄTECZNIE W ŚWIDNICY" - WY-
BRANO NAJPIĘKNIEJSZE FOTOGRAFIE

53 zdjęcia od 19 osób wpłynęły do Urzędu
Miejskiego na konkurs fotograficzny "Świą-
tecznie w Świdnicy". Komisja konkursowa
dokonała ich oceny i wybrała najciekawsze
fotografie, biorąc pod uwagę pomysłowość
wykonania oraz jakość i technikę. W środę ,
9 stycznia w Wieży Ratuszowej zastępca pre-
zydenta, Szymon Chojnowski wręczył na-
grody i wyróżnienia autorom najlepszych
zdjęć. Otrzymali je:

I miejsce - Piotr Tomaszewski za zdjęcie "Ra-
tusz w wodzie"
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 350 zł
II miejsce - Anastasiia Lemeshko - za cykl
zdjęć rodzinnych
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 250 zł
III miejsca - Unisława Tomaszek za zdjęcie
"Przygotowania do Świąt" 
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 150 zł
Oprócz nagród głównych komisja konkurso-
wa postanowiła przyznać także 5 wyróżnień
dla:
Sylwii Waindok - za zdjęcie fontanny przy ul.
Wałowej
Estery Bednarek-Tomaszewskiej - za cykl
zdjęć świątecznego oświetlenia
Marka Wąsowskiego - za zimowe zdjęcie
kolumny św. Trójcy
Marleny Mech - za zdjęcie ul. Łukowej
Natalii Wołyniec - za zdjęcie anioła z kolum-
ny św. Trójcy
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a
wszystkim uczestnikom dziękujemy za prze-
słanie fotografii.

ŚWIDNICA ODDAJE HOŁD
Około 300 osób zareagowało na spontanicz-
nie zorganizowane na Facebook’u wydarze-
nie "Świdnica oddaje hołd zmarłemu Pawło-
wi Adamowiczowi, prezydentowi Gdańska".

ciąg dalszy ze str. 5
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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...

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

W świdnickim Rynku, pod pomnikiem św.
Trójcy, gdzie ustawiono portret zabitego pre-
zydenta, mieszkańcy ustawiali dziesiątki zni-
czy. W krótkich słowach Pawła Adamowicza
wspomniała prezydent Świdnicy Beata Mo-
skal-Słaniewska. Ale powiedziała nie tylko o
tym. 
- Ta śmierć powinna skłonić nas do tego, by
bardzo mocno przemyśleć to, co się stało.
Żeby zastanowić się nad tym, jakim językiem
do siebie przemawiamy. Żeby pomyśleć o
tym, co nieraz bezmyślnie, a nieraz z preme-
dytacją wpisujemy w Internecie. By pomy-
śleć nad tym, jakich słów do siebie nawzajem
używamy. Bo były tylko słowa, a na końcu
pojawił się nóż. Oby pierwszy i ostatni -
mówiła prezydent. Beata Moskal-Słaniewska
wspominała Adamowicza jako świetnego sa-
morządowca, pracowitego gospodarza mia-
sta, człowieka trochę nieśmiałego, ale zawsze
będącego wśród ludzi - z życzliwością i
uśmiechem. Mówiła o żalu , jaki ogarnął
tych, którzy czują stratę. Przede wszystkim o
najbliższych, a na drugim miejscu - o miesz-
kańcach Gdańska, którym Paweł Adamowicz
zarządzał 21 lat. 
Prezydent Świdnicy wspomniała także o
szczególnych okolicznościach tej śmierci. 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie
może na tej śmierci ucierpieć. Myślę, że bę-

dziemy się solidaryzować z Jurkiem Owsia-
kiem i z tym, co robi od wielu lat. Nie pozwo-
limy mu tak łatwo odejść. 
Członkowie świdnickiego sztabu rozdali
zgromadzonym serduszka WOŚP. Takie sa-
me, jak co roku. I taki też symbol ozdobił
portret Prezydenta Gdańska. 
Krótką i przejmującą modlitwę odmówił obe-
cny na spotkaniu biskup diecezji wrocła-
wskiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskie-
go Waldemar Pytel. Wcześniej jednak sko-
mentował to straszne wydarzenie, jakim było
zabójstwo prezydenta Gdańska. 
- Żadne słowo nie jest w stanie wyrazić tego,
co się stało. I najlepszym słowem będzie mil-
czenie. To jest tragedia rodziny, to jest trage-
dia tego człowieka, to jest tragedia tego mia-
sta, to jest tragedia tego kraju... Jedyną sto-
sowną rzeczą jest solidarność nas, zwykłych
ludzi. I to jest moment do głębokiego prze-
myślenia. Bo my tu zostaliśmy i wszyscy

ciąg dalszy na str. 8
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jesteśmy odpowiedzialni za to, co będzie.
Warto w chwili ciszy, tej najgłębszej, modli-
tewnej, skierować nasze myśli do tego, który
jest wszechmogący. 

MAMMOGRAFIA DLA KOBIET W WIE-
KU 50 - 69 LAT

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Sta-
rostwa Powiatowego w Świdnicy informuje
o możliwości wykonania bezpłatnych badań
mammograficznych w mobilnej pracowni
mammograficznej LUX MED w miesiącu
lutym 2019. Badania wykonywane są w ra-
mach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego
przez Ministerstwo Zdrowia i refundowane-
go przez NFZ.
Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu
tysiącom polskich Kobiet - Mamom, Sio-
strom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt
późno dowiadują się, że są chore - rak nie
boli, w początkowym stadium nie wpływa źle
na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zada-
ją sobie pytanie, czy ta choroba może ich
dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kon-
trolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić,
czy w organizmie nie zachodzą niebezpiecz-
ne zmiany chorobo-
we. Niestety zado-
walający wynik po-
przedniej mammo-
grafii nie zawsze
gwarantuje, że obec-
nie nie zagraża nam
nowotwór piersi.
Bezpłatna mammo-
grafia w ramach
Programu Profila-
ktyki Raka Piersi fi-
nansowanego przez
NFZ pozwala to
skutecznie spraw-
dzić.
Badanie wykony-
wane jest przez
wyspecjalizowany i
bardzo doświadczo-
ny personel medy-
czny LUX MED.
Jest szybkie i całko-
wicie bezpieczne, a
wielu kobietom ura-
towało życie. Zdję-
cia w technice obra-
zowania cyfrowego
oceniane są przez
dwóch niezależnych
lekarzy radiologów,
a w przypadkach
wątpliwych, nawet
trzech lekarzy. Istot-
nym elementem opi-
su badania jest oce-
na porównawcza z
poprzednimi obra-

zami, dlatego uprzejmie prosimy o zabranie
ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.
Paniom, u których zaistnieje konieczność
wykonania badań uzupełniających LUX
MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże
w umówieniu dogodnego i szybkiego termi-
nu dalszych badań.
Mobilna pracownia mammograficzna będzie
oczekiwała na Panie w miejscowościach:
Żarów - 11 lutego 2019 przy Ochotniczej
Straży Pożarnej, ul. Armii Krajowej 55
Jaworzyna Śląska -  12 lutego 2019 przy Sta-
dionie, ul. Sportowa
Strzegom -  13 lutego 2019 przy Ośrodku
Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 2
Do badania uprawnione są Panie w wieku
50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczo-
ne z powodu raka piersi a także: nie miały
wykonanej mammografii w ramach Progra-
mu w ciągu ostatnich 24 miesięcy, lub są w
grupie ryzyka i w roku poprzedzającym
otrzymały pisemne wskazanie do wykonania
ponownej mammografii po upływie 12 mie-
sięcy
Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz
sprawdzić uprawnienie do badania prosimy o
wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24
44 lub na
        http://www.mammo.pl/formularz. 
Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga
weryfikacji uprawnień do badania na podsta-
wie podanego numeru PESEL. Prosimy o
przygotowanie dowodu osobistego przed po-
łączeniem telefonicznym. Badanie nie wy-
maga skierowania lekarskiego. 

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
Scenografia: Robert Kukla
Obsada: Zofia Dziadura, Czesława Greś,
Krystyna Kowalonek, Angelika Jaśkie-
wicz, Bożena Kuźma, Mariola Mackie-
wicz, Halina Szymańska, Teresa Wagile-
wicz, Zbigniew Curyl, Krzysztof Frączek,
Jacek Iwancz, Robert Kaśków, Krzysztof
Paruch, Tadeusz Szarwaryn, Adam Szmaj-
duch.

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 
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-
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Wszystkie Panie uczestniczące w badaniu
otrzymają prezent w postaci próbek kosme-
tyków.

XV POLONEZ ŚWIDNICKI
11 stycznia, punktualnie o 12.00, na świdnic-
kim rynku, już po raz 15 świdniccy uczniowie
odtańczyli tradycyjnego, przedmaturalnego
Poloneza. Korowód, złożony z ponad 600
tancerzy, prowadzili Starosta Świdnicki Piotr
Fedorowicz i Zastępca Prezydent Świdnicy
Szymon Chojnowski. 
Głównym organizatorem wydarzenia, jak co
roku, był Zespół Szkół Mechanicznych w
Świdnicy. Warto dodać, że podobna inicjaty-
wa ma miejsce w partnerskich powiatach Po-
wiatu Świdnickiego w Kartuzach, Łowiczu i
Zakopanem. O choreografię zadbali Maria i
Wojciech Skiślewicz a tańczących wspierał
Zespół Tańca Narodowego i Estradowego
"Krąg". Powiat Świdnicki podczas Poloneza
reprezentowali Starosta Świdnicki Piotr Fe-
dorowicz, Wicestarosta Zygmunt Worsa oraz
Członek Zarząd Powiatu Świdnickiego Ali-
cja Synowska. Na koniec Starosta życzył
wszystkim tegorocznym maturzystom powo-
dzenia na maturze.

GMINA ŚWIDNICA

ROZMAWIALI Z MŁODZIEŻĄ O CYBER-
PRZEMOCY  

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Słotwinie
uczestniczyli w spotkaniach z uczniami
Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej. Te-
matem było bezpieczeństwo w sieci.
Oprócz dużego dobrodziejstwa jakim jest In-
ternet młodzi jego użytkownicy bardzo czę-
sto nie zdają sobie sprawy jakie czyhają na
nich zagrożenia - mówiła Marta Balewicz z
PP w Słotwinie. Policjanci starali się uświa-

domić uczniom, w jakich sytuacjach stają się
ofiarami przestępstwa lub czynu karalnego,
jak i do kogo zgłaszać takie sytuacje, jak
należy się wtedy zachować.
Zanim umieścisz coś w "sieci" przemyśl to i
zastanów się dwa razy. Nie hejtuj! Bierz od-
powiedzialność za swój komentarz - apelo-
wali do uczniów funkcjonariusze policji ze
Słotwiny.
W najbliższych tygodniach planowane są ko-
lejne wizyty dzielnicowych w gminnych pla-
cówkach oświatowych.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W MA-
KOWICACH  

Wszystkich miłośników i pasjonatów tenisa
stołowego zapraszamy do Makowic, już w
najbliższą sobotę, 19 stycznia na godz. 10
.30, gdzie odbędzie się Turniej Noworoczny
Tenisa Stołowego o Puchar Radnego Rady
Gminy Świdnica Arkadiusza Piasecznego.

NOWOROCZNE SPOTKANIE W BURKA-
TOWIE  

Noworoczne spotkania mieszkańców to w
gminie Świdnica tradycja. W miniony we-
ekend na zaproszenie organizatorów odpo-
wiedzieli licznie sami mieszkańcy Burkato-
wa, a wśród nich wójt gminy Teresa Mazurek,
przewodnicząca Rady Regina Adamska i se-
kretarz Jadwiga Generowicz.
Noworoczne życzenia, rodzinna atmosfera,
wspólne kolędowanie, występ kolędników, a

przede wszystkim dłu-
gie rozmowy  to ele-
menty corocznie orga-
nizowanego noworocz-
nego spotkania w Bur-
katowie. Artyści amato-
rzy z Teatrzyku Pogwar-
ki prowadzonego przez
Teresę Kmerę przedsta-
wili wyjątkowe jasełka.
Występ "Żyda" zyskał
uznanie i aplauz publi-
czności. Życzę Państwu
przede wszystkim zdro-
wia i pomyślności w
tym Nowym 2019 Ro-
ku, dziękując jedno-
cześnie za możliwość
którą dajecie mieszkań-
com swojego sołectwa,
organizując każdego ro-
ku noworoczne spotka-
nia - podkreślała wójt T.
Mazurek.

SETNE URODZINY
PANI MARII JACO-
SZEK
Wyjątkowy jubileusz
setnych urodzin  święto-
wała w otoczeniu rodzi-
ny, wójt gminy Świdni-
ca, sąsiadów i zaproszo-
nych gości, pani Maria
Jacoszek z Grodziszcza.
Szanowna Jubilatka
urodziła się w 1919 r. w
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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
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

"KOT W BUTACH" - SPEKTAKL FA-
MILIJNY
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
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Z uwagi na intensywny rozwój technologii
liczne grono przedsiębiorców korzysta z nowych
udogodnień. Coraz częściej usługi i towary na-
bywane są za pomocą dedykowanych aplikacji
mobilnych. Z kolei faktury dokumentujące
sprzedaż, wystawiane są z użyciem formatu PDF
i wysyłane na adres e-mail nabywcy. Pomimo
upowszechnienia takiej formy wysyłania faktu-
ry, nadal nie jest jasne, jakie skutki rodzi to na
gruncie ustawy o VAT, czego dowodem są liczne
zapytania ze strony podatników. Problem doty-
czy w szczególności klientów, którzy są osobami
fizycznymi nieprowadzącymi działalności go-
spodarczej.

Sprzedaż usług i towarów na rzecz osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności gospo-
darczej, nakłada na podatników szczególne obo-
wiązki. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(dalej: ustawa o VAT), podatnicy dokonujący
sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie

prowadzą działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych mają obowiązek prowadzić
ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy
zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto, w
myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, podat-
nicy są zobowiązani dokonywać wydruku para-
gonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży
oraz wydać wydrukowany dokument nabywcy.

Wątpliwości dotyczą statusu faktury wysła-
nej w formacie PDF na e-mail nabywcy. Podat-
nicy stoją na stanowisku, że w istocie stanowią
one faktury elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt
32 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią przepisu,
faktura elektroniczna to faktura w formie elektro-
nicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym
formacie elektronicznym. Zasadniczo zatem ist-
nieją przesłanki, które wskazują na fakt, że prze-
słanie faktury w formacie PDF można utożsamić
z wydaniem faktury nabywcy , o którym mowa
w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT.

Tożsame zagadnienie było przedmiotem in-
terpretacji indywidualnej z 21.11.2018 r., znak:
0114-KDIP1-3.4012.603.2018.2.MK wydanej
przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbo-
wej. W stanie faktycznym powyższej interpreta-
cji klienci wnioskodawcy korzystali z dedyko-

wanej aplikacji mobilnej, której regulamin prze-
widywał wysłanie faktury w formacie PDF na
e-mail podany przy rejestracji. W odpowiedzi
organ wskazał na słownikową definicję słowa
wydać, zaznaczając, że: Przepisy o podatku od
towarów i usług nie precyzują pojęcia wydać. W
celu jego wyjaśnienia należy odwołać się do

definicji słownikowej. Zgodnie ze Słownikiem
Języka Polskiego  wydać oznacza tyle co dać,
przydzielić komuś. Mając na uwadze powyższe
przepisy wskazać należy, że przez fakturę rozu-
mie się nie tylko dokument w formie papierowej,
ale także w formie elektronicznej, który może
być wystawiony i otrzymany w dowolnym for-
macie elektronicznym, również jak w przedmio-
towym przypadku w formacie PDF, pamiętając o
tym, aby zawierał elementy wymagane przepisa-
mi ustawy o VAT.

Z uwagi na fakt, że faktura (zawierająca ele-
menty wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy o
VAT), jest wysyłana na e-mail wskazany przez
nabywcę, należy stwierdzić, że w istocie docho-
dzi do wydania faktury, o którym mówi art. 111
ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT. W przytoczonej
wyżej interpretacji indywidualnej Dyrektor
Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził: W
konsekwencji należy zgodzić się z Wnioskodaw-
cą, że planowane przez niego wysyłanie faktur
elektronicznych w formacie pliku PDF z wyko-
rzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury P.
związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mailo-
wy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji
regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził

żądanie otrzymywania faktur w formie elektro-
nicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania,
że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust.
3a pkt 1 ustawy.

Nie jest to odosobnione stanowisko. Tożsa-
my pogląd Dyrektor Krajowej Informacji Skar-
bowej przedstawił w interpretacjach indywidual-

nych z 20.11.2018 r., znak: 0112-KDIL2-
2.4012.504.2018.1.AP oraz z 22.11.2018 r.,
znak: 0114-KDIP1-3.4012.506.2018 .2.SM.
Konsekwencja organów podatkowych wskazuje
na to, że z całą stanowczością należy uznać, iż
wysłanie na adres e-mail nabywcy faktury w
formacie PDF, stanowi wydanie faktury, o któ-
rym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT.
Należy również zauważyć, że wysłanie faktury
w formacie PDF na adres e-mail nabywcy, jest
też zasadne w przypadku, w którym podatnik
(sprzedający) uzyskał pisemną zgodę usługo-
biorcy na takie przekazanie faktury. Zatem
przedstawiony pogląd organów podatkowych
znajduje zastosowanie nie tylko w odniesieniu
do dedykowanych aplikacji mobilnych.

Powyższe stanowisko należy ocenić jako ko-
rzystne. Rosnący poziom informatyzacji pozwa-
la na wysyłanie faktur w tym formacie, nawet bez
konieczności instalowania dedykowanej aplika-
cji mobilnej. Takie rozwiązanie pozwoli na ob-
niżenie kosztów prowadzenia działalności go-
spodarczej, a ponadto stanowi wyraz dostosowy-
wania się prawa podatkowego do zmieniającej
się rzeczywistości.

info: podatki.biz

WYSŁANIE NABYWCY FAKTURY W FORMACIE PDF NA ADRES E-MAIL 

ZMIANY 
W ROZLICZENIACH PIT  

Jak informuje Ministerstwo Finansów, w 2019 roku
dzięki nowej usłudze "Twój e-PIT" podatnik nie będzie
już musiał wypełniać wniosków, ani składać deklaracji by
rozliczyć swój podatek. Zamiast tego na Portalu Podatko-
wym będzie na niego czekał wypełniony "Twój e-PIT".
Już w 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa (w rozli-
czeniach za 2018 r.) przygotuje dla podatników i udostę-
pni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. W kolejnym
roku nowa forma rozliczeń będzie wprowadzona dla osób
prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36 i PIT-
36L).

Nowa usługa "Twój e-PIT", nad którą obecnie pracuje
resort finansów, zakłada brak obowiązku sporządzania sa-
modzielnie deklaracji rocznej PIT przez podatników oraz
łatwiejszy sposób rozliczania ulg. Podatnicy nie będą też
musieli dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów po-
twierdzających prawo do skorzystania z odliczenia lub ulg,
np. ulgi na dzieci, ponieważ te dane zostaną automatycznie
pobrane z systemów informacyjnych Krajowej Administra-
cji Skarbowej (KAS) oraz z rejestrów instytucji zewnętrz-
nych.

Zgodnie z założeniami, KAS już w 2019 r. (w rozlicze-
niach za 2018 r.) automatycznie przygotuje i udostępni w
wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. Zrobi to na podstawie
informacji:

- od płatników,
- ze złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w

zakresie wskazanych odliczeń i ulg (np. ulga na dzieci).
Więcej informacji dostępnych jest na stronie Urzędu

Skarbowego w Świdnicy i Ministerstwa Finansów.
i

Wypełniasz PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r. 
- pamiętaj o poprawnym PESEL lub NIP

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy informuje, że podmioty, które w roku
2018 zatrudniały pracowników (bez względu na rodzaj umowy) i były płatnikiem podatku
dochodowego, muszą przekazać urzędowi skarbowemu w formie elektronicznej do 31
stycznia 2019 r. oraz pracownikowi do 28 lutego 2019 r. informacje o wysokości
osiągniętych przychodów (dochodów) oraz o pobranych zaliczkach w 2018 r.

Pracodawca lub inna osoba, która wypłaca świadczenia, musi pamiętać, aby podczas
składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL
albo NIP swojego pracownika. Obowiązek ten dotyczy także pracowników obcokrajow-
ców. Na terenie naszego powiatu w wielu przedsiębiorstwach pracuje duża ilość obywa-
teli Ukrainy, zatem przed wysłaniem do Urzędu Skarbowego informacji o wypłaconym
wynagrodzeniu pracodawca winien upewnić się, że posiada prawidłowy identyfikator
podatkowy pracownika.

Jeśli pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju,
powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do:
- zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca,
- złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.
Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz
członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w
miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do
tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w
ciągu 4 dni.

Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30 dni, są
zwolnieni z obowiązku meldunkowego.

Informacje od płatników zawierające niewłaściwe identyfikatory podatkowe, dla których
nie nastąpiła jednoznaczna identyfikacja, nie będą stanowiły danych źródłowych dla usługi
Twój e-PIT. Podanie prawidłowego identyfikatora podatkowego umożliwi przygotowanie
przez KAS poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018.

info: US Świdnica
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miejscowości Krasne-Lasocicie, w pow. li-
manowskim, woj. małopolskie. W Grodzisz-
czu mieszka od 1946 r.  Ma 4 córki, 1 syna,
doczekała się także 12 wnucząt i 12 prawnu-
cząt. Najstarsza córka pani Marii ma 72 lata.
Jak żartobliwie dodawała pani Jacoszek, za-
praszając na swój jubileusz - obowiązkowo
musisz być na moich urodzinach. Nie za-
wiodła się. Na świetlicy w Grodziszczu sły-
chać było DWIEŚCIE LAT, bo sto już ma za
sobą. Życzenia dla Pani Marii przesłała Kan-
celaria Prezesa Rady Ministrów i Wojewoda
Dolnośląski, które przekazała wójt gminy Te-
resa Mazurek.
Jestem dumna, że mamy wśród naszej społe-
czności tak wyjątkową równolatkę niepodle-
głej Polski i że możemy wspólnie świętować
ten wyjątkowy jubileusz. Życzę kolejnych lat
życia przepełnionych zdrowiem i radością,
które niech upływają  w spokoju i rodzinnej
miłości. Pani Mario jest pani obecnie najdłu-
żej żyjąca mieszkanką gminy Świdnica, a
trzecią w dotychczasowej historii. Wyrażam
podziw i uznanie dla pięknej jesieni Pani
życia, głęboko wierząc, że wielu ludzi korzy-
sta z Pani wiedzy i doświadczenia, a Pani
wiek jest naszym wspólnym, drogocennym
dziedzictwem - mówiła Teresa Mazurek wójt
gminy.
Sekretem pani Marii na długowieczność jest
przede wszystkim kawa rozpuszczalna z mle-
kiem, ciasteczko tiramisu, które kupuje jej
wnuczka i krem Nivea.
Choć zapewne wiele przeszła, sama jest oso-
bą pogodną, kontaktową w sąsiedzkich rela-
cjach i bardzo życzliwą. Nie przepuści dnia
bez spaceru, chce być na bieżąco z wydarze-
niami, które mają miejsce nie tylko w lokal-

nej społeczności, ale i na świecie - mówiły
córki pani Marii.
Pani Mario życzymy 200 lat i jeszcze raz
gratulujemy jubileuszu!

OD LUTEGO ZMIANY GODZ. PRACY
URZĘDU GMINY ŚWIDNICA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców gminy od 1 lutego br. zmianie ulegają
godziny pracy Urzędu Gminy Świdnica. We
wtorki Urząd będzie czynny dłużej, do godz.
17.00.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta
Gminy Świdnica z dnia 10 stycznia 2019 r.
zmieniającym zarządzenie Nr 156/2009 Wój-
ta Gminy Świdnica w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Świdnica,
z dniem 1 lutego br. zmianie ulegają m.in.
godziny rozpoczynania i kończenia pracy.
Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 17.00
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 14.00
Wiele osób zwracało się do nas z prośbą o
wydłużenie godzin funkcjonowania urzędu.
Szczególnie docenią to mieszkańcy pracują-
cy poza terenem gminy Świdnica, którzy wie-
lokrotnie aby załatwić urzędowe formalności
musieli brać urlop. Od lutego, w każdy wto-

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

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-
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rek Urząd Gminy Świdnica będzie prowadził
obsługę klientów do godz. 17.00 - mówi wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek.

NOWE LAMPY, CZYLI GMINA ŚWIDNI-
CA DBA O ŚRODOWISKO  

W 10 sołectwach na terenie gminy Świdni-
ca pojawiło się nowe oświetlenie uliczne.
Wymiana starych lamp na nowe oprawy
LED to nie tylko oszczędność finansowa,
ale przede wszystkim zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla do atmosfery. 632 nowe
punkty świetlne to redukcja emisji CO2 o
60 ton na rok.
W ramach projektu pn. Budowa drogi rowe-
rowej oraz wymiana części oświetlenia ulicz-
nego na energooszczędne na terenie gminy
Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji
w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej, wyko-
nano drogę rowerową Wiśniowa - miasto
Świdnica. W chwili obecnej realizowana jest

wymiana oświetleniowych opraw ulicznych
(niskoprężnych lamp sodowych, wysoko-
prężnych lamp sodowych oraz lamp meta-
lohalogenkowych) na oprawy energoosz-
czędne typu LED w następujących miejsco-
wościach: Grodziszcze, Jagodnik, Lutomia
Górna, Lutomia Dolna, Miłochów, Słotwina,
Sulisławice, Wilków, Wiśniowa, Witoszów
Górny.
W ramach zadania zaplanowano wymianę:
220 szt. istniejących opraw 78W na oprawy
LED o podobnych parametrach świetlnych
55W; 352 szt. istniejących opraw 110 W na
oprawy LED o podobnych parametrach
świetlnych 74W; 60 szt. istniejących opraw
165W na oprawy LED o podobnych parame-
trach świetlnych 110W.
Celem zadania jest redukcja zużycia energii
elektrycznej, a przez to zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla do atmosfery. Całkowita
wartoś ć  wymiany opraw to kwota
659.262,14 zł z czego dofinansowanie wy-
niesie 85% tej wartości.
Projekt dofinansowany przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014- 2020.
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ciąg dalszy ze str. 9storię 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
niezapomnianego, ponadgodzinnego show,
jest przepiękna oprawa muzyczna, porusza-
jąca najgłębsze emocje i przenosząca nas na
magiczną planetę Małego Księcia.
Ta pełna ciepła opowieść nauczy dzieci
ponadczasowych wartości i przypomni do-
rosłym o potędze prawdziwej przyjaźni.
"Mały książę" to genialna opowieść dla całej
rodziny, która więcej mówi o życiu, niż gru-
be, 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

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

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 doskona-
łych muzyków, to właśnie pianiści wiodą w
Polsce prym - zauważa. Jako, że gatunkiem
najbliższym Dorocie jest jazz, podkreśla na-
de wszystko dokonania polskich pianistów

www.expressem.eu
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Johannes Schwibs urodził się w Zwitgenau
na Górnych Łużycach. Około 1721 r. zamie-
szkał w Świdnicy, gdzie pracował pod kierow-

nictwem mistrza murarskiego i architekta Fe-
lixa Antona Hammerschidta, który zaproje-
ktował i zbudował przebudowany dziś na bib-
liotekę miejską dawny dom cystersów z Krze-
szowa stojący przy dzisiejszej ul. Francisz-
kańskiej. 

W 1728 r. Schwibs zdał egzamin mi-
strzowski. Przedtem był krytykowany przez

innych kamieniarzy i rzeźbiarzy świdnickich
zarzucających mu, że przekracza swoje
uprawnienia. 

W 1724 r. otrzymał małe prawo obywatel-
stwa Świdnicy. Potem na krótko wyniósł się
do Kłodzka, ale wkrótce powrócił do Świdni-
cy. Tutaj w 1726 r. wykonał marmurowe taber-
nakulum w ołtarzu kaplicy Matki Boskiej
Świdnickiej w dzisiejszej katedrze. 

Schwibs był przez pewien czas starszym

cechu murarsko-kamieniarskiego. Często
awanturował się po pijanemu. 

Ostatnia wzmianka o pobycie Schwibsa w
Świdnicy pochodzi z 1754 r. 

Autorzy artykułu o nim, R. Sachs i T.
Sokół przypuszczają, że był nieżonaty i przed
śmiercią opuścił Świdnicę.

Edmund Nawrocki 

13www.expressem.eu www.expressem.eu

J. Schwibs - kamieniarz i rzeźbiarz świdnicki 

KOLEJNE DROGI Z ASFALTOWĄ NA-
WIERZCHNIĄ

W latach 2015-2018 przeznaczyliśmy 11,5
mln zł na przebudowę, remont i odbudowę
dróg gminnych i dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych. Tylko w ostatnich tygodniach na
mapie gminy Świdnica kolejne 2 drogi zyska-
ły asfaltowe nawierzchnie. Mowa o drodze
dojazdowej do gruntów rolnych w Słowinie
oraz odbudowanej drodze gminnej w Mako-
wicach.
Pomiędzy rokiem 2015 a 2017, przy udziale
9 mln zł z własnego budżetu, na terenie gmi-
ny Świdnica wykonano ponad 20 km nowych
nawierzchni asfaltowych na drogach gmin-
nych i powiatowych. Kolejnych 5 kilome-
trów nowych nawierzchni zostało wykona-
nych do końca 2018 roku. Łącznie na prze-
strzeni ostatnich 4 lat gmina zyskała 9,05 km
nowych dróg dojazdowych do terenów mie-
szkaniowych, 6,52 km dróg dojazdowych do
gruntów rolnych. Równocześnie zmoderni-
zowanych zostało blisko 10 km dróg powia-
towych.
Słotwina droga dojazdowa do gruntów rol-
nych
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej
wraz z odwodnieniem, wjazdami na posesje,
przepustami i poboczami kamiennymi. Dłu-
gość przebudowanej drogi  to 1,3 km o sze-
rokości 4,5 m. Wartość przebudowanej drogi
wyniosła 1 764 038,53 zł brutto. Zadanie
zostało dofinansowane w formie dotacji ce-
lowej z budżetu Województwa Dolnośląskie-
go w kwocie 273 000,00 zł.
Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Ma-
kowicach 
W ramach zadania przebudowano drogę o
długości 1,35 km, na odcinku od granic mia-
sta Świdnica do wsi Makowice. Wykonano
drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z wjaz-
dami na posesje  i poboczami kamiennymi.
Szerokość nawierzchni to 5,5 m. Wartość

przebudowanej drogi 1 722 523,68 zł brutto.
Zadanie zostało dofinansowane w formie do-
tacji celowej z budżetu państwa w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych w
kwocie 1 040 000,00  zł.

PIERWSZE NOWOROCZNE SPOTKANIA
W GMINIE ŚWIDNICA  

Lubachów, Lutomia Dolna oraz Witoszów
Dolny - to w tych miejscowościach odbyły
się pierwsze noworoczne spotkania miesz-
kańców gminy Świdnica. Na zaproszenie rad
sołeckich i sołtysów wsi we wspólnym kolę-
dowaniu udział wzięła wójt Teresa Mazurek.
W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w
Lubachowie wystąpiły "Pogwarki", Lutomia
Dolna zaprezentowała występ teatralny mie-
szkańców, natomiast Witoszów Dolny mógł
pochwalić się grą aktorską oraz talentem mu-
zycznym dzieci. Na zakończenie spotkania w
Witoszowie Dolnym wystąpiły "Ale Babki"
z pięknymi kolędami.
Dziękuję, że z taką pieczołowitością podcho-
dzicie do tradycji  bożonarodzeniowych.
Przekazujecie kolejnych pokoleniom zwy-
czaje będące nieodłącznym elementem na-
szej kultury. Te spotkania mają szczególne
znaczenie dla osób samotnych, którzy na
ogół rzadko wychodzą z domu. Bowiem są
okazją do złożenia wzajemnych życzeń no-
worocznych, wspólnych rozmów i kolędo-
wania. w Nowym 2019 Roku życzę wieli
radosnych chwil i przede wszystkim zdrowia
- mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

i

jazzowych, którzy spektakularnie podążają
drogą wyznaczoną niegdyś przez światowej
sławy muzyka, Krzysztofa Komedę. Drogą
wyznaczoną także przez Fryderyka Chopi-
na, który był nie tylko znakomitym kompo-
zytorem, pianistą, ale i improwizatorem!
Koncert 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 pro-

ponuje koncert, będący "pomniejszoną" prezenta-
cją unikalnego przedsięwzięcia, zrealizowanego

w Warszawie. Biorą w nich udział trzej pianiści
reprezentujący trzy muzyczne pokolenia, Grze-

gorz Turnau oraz Atom String Quartet
Na koncert składają się piosenki należące do ka-

nonu polskiej muzyki, a ich wybór podyktowany
został osobistymi sympatiami Doroty, subiektyw-

nym odczuwaniem muzyki i tekstu.
Decyzje aranżacyjne dotyczące wybranych utwo-

rów pozostawione zostały pianistom. Niektóre
aranżacje są zaskakujące, pokazują nowe oblicze

mniej lub bardziej znanych piosenek, inne dążą do
prostoty, nie odbiegając znacznie od oryginałów.

Jedne i drugie zachwycają!
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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 Spodziewałeś się dużego problemu, a
tymczasem wszystko świetnie się poukładało. Na
drugi raz nie panikuj. W pracy nareszcie coś się
ruszy i opuści Cię zniechęcenie. W najbliższych
dniach rodzina będzie dla Ciebie dużym opar-
ciem i powodem, dla którego z ochotą rzucisz się
w wir obowiązków.
BYK Pomimo, iż Twoja sytuacja finansowa nie
wygląda najlepiej, będziesz miał dobry nastrój i
energię do działania. Zapragniesz zmian w swo-
im życiu. Zaczniesz planować jakieś ważne wy-
darzenie. Niestety, nie będzie okazji do spotkań
towarzyskich. Weekend spędzisz więc w domu.
BLIŹNIĘTA Twoje kłopoty z pieniędzmi mają
charakter przejściowy. Musisz być dobrej myśli
i rozglądać się za pracą. Przy odrobinie wysiłku
z pewnością coś znajdziesz. Sprawy rodzinne
świetnie się ułożą. W sobotę oczekuj na kogoś
bliskiego, kto za Tobą tęskni. Spędzicie miłe
chwile na szczerych rozmowach.
RAK Kontakty z rodziną przyniosą Ci wiele
radości. Przekonasz się, że warto więcej czasu
spędzać z bliskimi. Poczujesz się naprawdę po-
trzebny. W pracy przybędzie Ci nowych zadań
do wykonania. Będziesz miał trochę żalu do sze-
fa, że tak Cię obarcza. Twój wysiłek zostanie
jednak uczciwie wynagrodzony.
LEW Nie poddawaj się przygnębieniu. Wkrótce
Twoja sytuacja się zmieni i będziesz miał więcej
przyjemności i rozrywek. Nadmiar obowiązków
zostanie rozładowany. Ktoś spod znaku Wagi za-
proponuje Ci jakąś ciekawą pracę. Dokładnie prze-
myśl tę ofertę. Wątpliwości skonsultuj z partnerem.
PANNA Nie musisz robić rzeczy, na które nie
masz ochoty. Nie oglądaj się, co powiedzą inni
ludzie. Opinie znajomych nie mogą decydować
o Twoim życiu. Wszystko sobie zaplanuj zgodnie

z tym, co dyktuje Ci serce. W pracy wszystko się
dobrze ułoży. Nie masz się czym martwić.
WAGA Postaraj się wykazać więcej dobrej woli,
a Twoje stosunki z otoczeniem znacznie się po-
prawią. Czasami musisz pójść na kompromis, bo
inaczej będziesz miał samych wrogów. Wkrótce
osiągniesz jakieś dodatkowe dochody. Będziesz
z tego bardzo zadowolony. Nie zapomnij o zapła-
ceniu rachunków, które zaczęły już się piętrzyć.
SKORPION Będziesz dużo rozmyślał nad
wprowadzeniem zmian w swoim życiu zawodo-
wym. Ktoś podsunie Ci pewien pomysł, który
bardzo Cię zainteresuje. Twoja rodzina będzie
bardzo sceptycznie do tego nastawiona. W przy-
szłym tygodniu będziesz planował wydatki
związane z jakąś ważną uroczystością.
STRZELEC W tym tygodniu czeka Cię jakaś
fantastyczna, miła niespodzianka. Będziesz
miał doskonały humor i ogromną chęć do dzia-
łania. Postaraj się w tym wszystkim zachować
trzeźwe myślenie. Nie śpiesz się z niczym.
Pomału zapłacisz swoje zobowiązania finan-
sowe.
KOZIOROŻEC Popełniłeś jakiś błąd i teraz się
tym martwisz. Zastanów się jak go naprawić. Z
pewnością znajdziesz wyjście z sytuacji. Nad-
chodzące dni będą sprzyjały kontaktom towarzy-
skim. Będziesz miał okazję do przedyskutowania
swoich poglądów  z przyjaciółmi. Postaraj się nie
narzucać im swojej woli.
WODNIK To będzie dobry tydzień. Załatwisz
sprawy urzędowe, z którymi już długo się bory-
kasz. Osiągniesz jakieś dodatkowe dochody i
będziesz mógł sobie pozwolić na dodatkowe wy-
datki. W domu nadal będzie panowała zgoda i
wzajemna życzliwość. W pracy nie nastąpią żad-
ne komplikacje.
RYBY Nie rozmyślaj już nad tym co się wyda-
rzyło. Musisz wyciągnąć wnioski i dalej iść do
przodu. Czasu nie cofniesz. Na przyszłość nie
ulegaj wpływom innych. Ktoś spod znaku Strzel-
ca zrobi Ci miłą niespodziankę. Będziesz zasko-
czony biegiem wydarzeń w nachodzących
dniach.

◆ 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
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