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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA
do 15.11.2019, godz. 19:00
Na wystawie pt. Ilustracje bajek niewyda-
nych zaprezentowane zostały zdjęcia Jacka
Boczara. Wystawa będzie trwała do 15 listo-
pada 2019 r.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizatorzy Dni Fotografii

WOJNY PODWÓRKOWE - WAR-
SZTATY DLA DZIECIWOJNY POD-
WORKOWE 
Każda sobota września i października, 
godz. 12:00
Wieża Ratuszowa w Świdnicy, wstęp wolny
(obowiązują zapisy)

XIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
BOKSERSKI IM. WŁADYSŁAWA
RUDKOWSKIEGO
27.09-29.09.2019
Cykliczna impreza poświęcona pamięci zna-
nego polskiego boksera - Wiesława Rudko-
wskiego. Turniej co roku gromadzi kilku-
dziesięciu zawodników z różnych krajów
Europy, którzy staczają wiele widowisko-
wych walk. Oprócz sportowych emocji,
podczas turnieju występują elementy chary-
tatywne i artystyczne.
Wstęp wolny, Galeria Świdnicka, organiza-
tor: Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica

METALOWY PIĄTEK W BOLKO
27.09.2019, godz. 19:00
Trzon naszej składanki będą stanowić ze-
społy polecane przez muzyków Collision /
Disorder / Plethora. Oprócz ich własnych
nagrań, usłyszycie też m.in. Behemoth / Jin-
jer / KAT & Roman Kostrzewski / Lilla
Veneda / Nightwish / Rammstein / Vader /
Ketha (tych ostatnich wyjątkowo poleca
Johnny Trzy Palce)
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

TEATR NA CZASIE: "Pelcia, czyli jak
żyć, żeby nie odnieść sukcesu"
27.09.2019, godz.  19:00
W autorskim spektaklu Joanny Szczepko-
wskiej, dojrzała kobieta przypadkowo spo-
tyka młodego lidera ekstrawaganckiego ze-
społu muzycznego. Dla chłopaka wejście w
świat bohaterki jest jak przekroczenie magi-
cznego progu, za którym znajduje się niere-
alne doświadczenie i zaczyna wchodzenie w
szaleństwo.
Wstęp 20 zł normalny / 15 ulgowy, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: KONSUL-
TACJE RECYTATORSKIE
27.09.2019, godz. 08:30
Świdnicki Ośrodek Kultury w ramach pro-
jektu Alchemia Teatralna organizuje konsul-
tacje recytatorskie dla uczniów szkół podsta-
wowych (od V klasy), które poprowadzi Ju-
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UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE
"LWOWIAKÓW"

18 września, na cmentarzu przy ulicy Brzo-
zowej, odbyły się uroczystości rocznicowe zwią-
zane z 99 rocznicą bitwy pod Zadwórzem . Ob-
chody zorganizowane były przez Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -
Wschodnich. W uroczystościach brali udział Sta-
rosta Świdnicki Piotr Fedorowicz i Wicestarosta
Zygmunt Worsa.

* * *
Bitwa pod Zadwórzem - zwana polskimi Ter-

mopilami miała miejsce 17 sierpnia 1920 r. w
czasie wojny polsko-bolszewickiej pomiędzy
oddziałem 330 polskich Obrońców Lwowa pod
dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego a
siłami bolszewickiej 1 Konnej Armii Siemiona
Budionnego. Rozegrała się na dalekim przedpolu
Lwowa, 33 km od miasta w pobliżu wsi Zadwó-
rze, znajdującej się obecnie na terytorium Ukrai-
ny. Celem obrońców było opóźnienie podejścia
wojsk bolszewickich do Lwowa.

TARGI PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy współ-

pracując z Urzędem Miejskim w Świdnicy w
ramach programu: "Zostańcie z nami - Miasto i
Powiat Świdnica" zorganizował kolejną XXVI
edycję Targów Pracy, które odbyły się w dniu
19.09.2019 r. w sali narad Urzędu Stanu Cywil-
nego w Świdnicy w godzinach: 10.00 - 13.00. 

W targach uczestniczyło 22 wystawców -
pracodawców, którym serdecznie dziękujemy
pracy za czynny udział w XXVI Targach Pracy:
SCHWEIKER SP. Z O.O., KCP SP. Z O.O.,
STARION POLAND SP. Z O.O., PRO-SENIOR
SP. Z O.O., TAMA POLSKA SP. Z O.O., RAND-
STAD (AMAZON), NESTLE POLSKA S.A.,
INTERKADRA, CENTRUM OPIEKA 24 LTD,
TWG POLSKA SP. Z O.O., SENTIUM, DO-
LMEB SPÓŁKA Z O.O., SANPRO CONSUL-
TING BPO, ELECTROLUX POLAND SP. Z
O.O., POLLUX ACCOUNTANT SP. Z O.O.,
WORK SERVICE S.A., MC DONALD’S, IDE-
AL AUTOMOTIVE ŚWIDNICA SP. Z O.O.,
EURES, DWUP, OHP, PUP.

Do dyspozycji poszukujących pracy pozo-
stawało ponad 550 miejsc pracy w zawodach:
pracownik magazynu, pracownik produkcji,
operator maszyn odlewniczych, kontroler jako-

ści magazynier, opiekunowie osób starszych,
operator wózka widłowego, specjalista ds. rekru-
tacji, mistrz produkcji, pracownik transportu,
elektromechanik, pracownik porządkowy, pra-
cownik ochrony , monter- operator, operator pro-
cesu technologicznego, magazynier/kierowca
wózka, technik wsparcia produkcji, brygadzista,
oferty zagraniczne oferty sezonowe. Targi od-
wiedziło ponad 250 osób poszukujących zatrud-
nienia.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaprasza-
my na kolejne Targi Pracy tym razem do Filii
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzegomiu w
dniu 25.09.2019 r.

XX LECIE WARSZTATÓW TERAPII
ZAJĘCIOWEJ W MOKRZESZOWIE

18 września, w Teatrze Miejskim w Świdni-
cy, odbyły się uroczystości 20 lecia działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mokrzeszo-
wie, które działa przy Polskim Stowarzyszeniu
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną Koło w Świdnicy. 

Podczas obchodów, prezes świdnickiego ko-
ła PSONI Ewa Kowalska, przypomniała historię
powstania placówki oraz wręczyła specjalną na-
grodę dla Miasta Świdnicy i Powiatu Świdnickie-
go za pomoc i serce włożone w rozwój placówki.
Nagrodę przyznał zarząd główny PSONI a w
imieniu Powiatu Świdnickiego odebrała ją Alicja
Synowska - Członek Zarządu Powiatu.

STRAJK W WERSJI LIGHT 
Ziemia nie należy do człowieka, człowiek

należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi,
przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał
pajęczyny życia - jest on niteczką w tej pajęczy-
nie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy same-
go siebie. Te słowa słynnego wodza Seattle zmo-
tywowały uczniów II Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stefana Banacha w Świdnicy do podjęcia
kroków w celu poprawy jakości środowiska.
Ekologia stała się wyzwaniem XXI wieku. 

Coraz częściej się o niej dyskutuje, jednak
problem zanieczyszczenia naszej planety nie zni-
ka. W komentarzach wiedza naukowa ściera się
z ideologiami. To nie ułatwia zrozumienia pro-
blemu i podjęcia stosownych kroków w tej kwe-
stii. W uświadamianiu jak ważną rolę spełnia
ekologia w życiu człowieka pomogli nam zapro-
szeni goście.

Czysta Świdnica- Gospodarka odpadami -
odbiór odpadów, selektywna zbiórka odpadów,
która przybliżyła nam ważną rolę segregacji
śmieci. Kolorowe pojemniki na odpady nie mają
tylko wyglądać ładnie. Każdy z kolorów ma uła-
twić mieszkańcom segregację. I tak do pojemni-
ka, który ma kolor niebieski można wrzucać:

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl
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liusz Chrząstowski.Prosimy o zgłaszanie się
drogą elektroniczną na adres: h .szyman-
ska@sok.com.pl.
Wstęp - obowiązują zapisy, miejsce: Klub
Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organizator:
ŚOK

Alchemia teatralna: TEATR W JAPONII
[lekcja prof. M. Kocura]
28.09.2019, godz. 12:00
W Japonii rozwinęły się unikalne i wyjątko-
wo wyrafinowane tradycje teatralne, porów-
nywalne z dokonaniami antycznych Greków
i Szekspira. Wciąż praktykowane i popular-
ne są tam nie tylko dawne formy teatru, ale
także obrzędy, z których narodził się teatr.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: ŚOK

Familijne warsztaty "ZRÓB SOBIE TE-
ATRZYK NA JESIEŃ"
28.09.2019, godz. 12:30
Serdecznie zapraszamy na nieodpłatne familij-
ne warsztaty plastyczno-teatralne "Zrób sobie
teatrzyk na jesienny dzień". Zajęcia poprowa-
dzą Małgorzata Ochenduszko i Marta Ciućka,
Galeria Fotografii, Rynek 44 (propozycja dla
dzieci 5-8 lat, obowiązują zapisy do dnia 26.09
na adres h.szymanska@sok.com.pl
Wstęp - obowiązują zapisy, miejsce: Galeria
Fotografii, Rynek 44, organizator: ŚOK

Czas na teatr: Salon poezji - "TANGO
NOTTURNO"
28.09.2019, godz. 19:30
Zapraszamy na koncert, który dzięki klasy-
cznie i nastrojowo zaaranżowanym utwo-
rom oddaje niezwykły klimat przedwojen-
nych eleganckich lokali, gwarnych, zady-
mionych, niezwykłych W repertuarze znaj-
dują się niezapomniane szlagiery z okresu
XX-lecia międzywojennego.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

TEATR NA CZASIE: "OCH, EMIL"
28.09.2019, godz.16.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 10 zł; sprzedaż: sekretariat Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
ta Oborniki Wlkp.
28.09.2019, godz. 18:00
Pierwszy w nowym sezonie występ przed
własną publicznością szczypiornistów
ŚKPR-u Świdnica. Rywalem będzie solidna
Sparta Oborniki Wlkp.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

Czas na teatr: "WIEDŹMIN. TURBO-
LECHITA"
29.09.2019, godz.  19:00
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papier, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe,
ulotki, katalogi, książki, zeszyty, opakowania pa-
pierowe i tekturowe, kartony, tekturę falistą; do
żółtych pojemników można wrzucać: zgniecione
i puste butelki plastikowe po napojach (bez na-
krętek), zakrętki od butelek i słoików, zgniecione
i puste opakowania plastikowe po art. spożyw-
czych, kosmetykach i chemii gospodarczej (bez
nakrętek); białe i zielone pojemniki na szkło
służą do segregacji szkła bezbarwnego i koloro-
wego. Istnieje również brązowy pojemnik na
odpady biodegradowalne. Warto również brać
udział w zbiórkach elektrośmieci, które odbywa-
ją się cyklicznie przed budynkiem Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej
49(najbliższe już 21.09.2019).

Kooperatywa124, czyli lokalna grupa
zaprzyjaźnionych, certyfikowanych ekologicz-
nie lub pracujących naturalnymi metodami go-
spodarstw. Ile razy wkładamy produkty bez za-
stanowienia do koszyka zakupowego? Ile razy
zastanawiamy się nad składem oraz procesem
produkcji pożywienia, które jemy? No właśnie
To wszystko, w swoim wykładzie uświadomiła
nam kooperatywna Pani Izabela Gamperl. Mo-
gliśmy również porównać czym różnią się zioła
pochodzące z rolnictwa ekologicznego od tych
sprzedawanych na sklepowych półkach. No su-
gar cafe, świdnicka kawiarnia, która wychodzi
naprzeciw twierdzeniu, że słodycze muszą być
niezdrowe. Alternatywne produkty pochodzenia
zwierzęcego? Jesteśmy za! Statystyczny Polak
zjada rocznie około 38 kilogramów wieprzowiny
i około 25 kg drobiu. Oczywiście nie chcemy
indoktrynować kogoś lub wywracać światopo-
glądu o 180! Niech każdy je to, co chce i uważa
za zgodne z jego własnym "ja", lecz warto mieć

z tyłu głowy jak nasza dieta wpływa na środowi-
sko. Na koniec naszego ekologicznego spotkania
uczniowie II Liceum im. Stefana Banacha w Świd-
nicy wraz z Panią Joanną Dolińską-Romanowicz i
Panią Anną Romanowicz przygotowali pyszne we-
gańskie kanapki. I chociaż 20.09.2019 odbył się w
wielu miastach strajk klimatyczny, gdzie miliony
młodych ludzi wyszło na ulicy w celu powiedzenia
"stop" pogłębiającemu się kryzysowi klimatyczne-
mu to jesteśmy przekonani, że uczniowie Banacha,
chociaż w mniejszym gronie, również tak samo
głośno sprzeciwiamy się zanieczyszczeniom środo-
wiska! Pamiętajmy, nie ma planety B!

II LO Świdnica

ŚWIDNICKI EKONOMIK 
PODSUMOWUJE STAŻE

Dnia 03.09.2019 r. w Sali Narad  Urzędu
Stanu Cywilnego Zespół Szkół Ekonomicznych
w Świdnicy zorganizował konferencję podsumo-
wująca projekt pt. " Europejskie praktyki zawo-
dowe z plusem 3" nr 2018-1-PL01-KA102-
049365 finansowany z funduszy Unii Europej-
skiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. 

W ramach realizacji projektu dwie 14-osobo-
we grupy uczniów z klas trzecich, uczący się w

ciąg dalszy na str. 4
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"Wiedźmin. Turbolechita" to satyra na istnie-
jącą i nieistniejącą rzeczywistość, teatralne
zmierzenie się z tożsamością Polaków, skon-
frontowanie ze stereotypami, schematami i
kompleksami. Ten spektakl to brutalna walka
z potworami - tymi, które faktycznie są, które
być mogą i tymi, których tak naprawdę nie ma.
Wstęp 30 zł normalny / 25 ulgowy, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

MARCIN MELLER - SPOTKANIE 
01.10.2019 (wtorek), godz. 18.00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy,
wstęp wolny

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
03.10.2019, godz. 17:00
Po dwudziestu latach przerwy do Świdnicy
powrócą Czwartki Lekkoatletyczne. Na cykl
bezpłatnych zawodów dla dzieci i młodzieży
. Na uczestników w zależności od ich wieku
przygotowane będą biegi na dystansach od
60 do 1200 metrów. Po zakończonym biegu
na każdego uczestnika czekać będzie słodki
poczęstunek.
Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im. Janu-
sza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, organizator:
ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM Świdnica

PUCHAR ŚWIDNICKIEGO DZIKA
05.10.2019, godz. 9:00
Puchar Dzika to widowiskowe zawody w
wyciskaniu sztangi leżąc. Uczestnicy rywa-
lizują w kilku kategoriach wagowych, osob-
no dla kobiet i mężczyzn. Celem imprezy
jest popularyzacja sportów siłowych. Prze-
widziane są również akcenty artystyczne i
atrakcje dla publiczności.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria świdnicka,
organizator: MKS Polonia Świdnica, Urząd
Miejski w Świdnicy

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Bielawianka
05.10.2019, godz. 15:00
Odwieczny rywal - Bielawianka stanie na
drodze piłkarzy Dabro Bau Polonii-Stali
Świdnica w kolejnym meczu IV ligi.

zawodzie technik ekonomista i technik organiza-
cji rekalmy, w czasie 4 tygodniowej praktyki
zdobywały praktyczne doświadczenie zawodo-
we w portugalskich i maltańskich przedsiębior-
stwach w miejscowości Evora w Portugalii i na
Malcie. Grupa pierwsza odbyła staż w Portuga-
lii w okresie od 28.01.2019 r. do 22.02.2019 r.,
a grupa druga przebywała na praktyce na Mal-
cie w okresie od 06.05.2019 r. do 31 .05.2019
r. W uroczystej gali wręczenia uczestnikom
certyfikatów ukończenia stażu oraz dokumen-
tów Europass Mobilnoś udział wzięli m.in.
przedstawiciele organu prowadzącego, praco-
dawcy współpracujący ze szkołą, prezes orga-
nizacji pośredniczącej AENIE z Portugalii Pan
Jaime Arujo, dyrektor portugalskiej szkoły
Agrupamento de Escolas do Torrao Pan Rui
Figueiredo oraz dyrektor Grupo A.Matos Car
w Evorze Pan Pedro Gouveia. Uczniowie pod-
kreślają, że staże w Portugalii i na Malcie
zostały świetnie zorganizowane i szczególnie
cenią sobie doskonałą opiekę maltańskich, po-
rtugalskich oraz polskich koordynatorów i
opiekunów. Stażyści uważają, że zdobyte za
granicą doświadczenie zawodowe i osobiste
otworzyło im nowe perspektywy w Polsce i w
innych krajach w Europie. Jak sami przyznają
łatwiej radzą sobie z nowymi wyzwaniami i
problemami, prezentują bardziej dojrzałe po-
stawy i chętniej angażują się w życie społecz-
ności szkolnej. Realizacja projektów w zakre-
sie szkolenia i kształcenia zawodowego pod-
nosi nie tylko jakość wykształcenia absolwen-
ta świdnickiej szkoły, ale ich wartością dodaną
jest promocja w Europie bardzo pozytywnego
wizerunku naszego miasta, regionu i kraju. Dzię-
kujemy wspaniałym gościom i uczestnikom kon-
ferencji za udział w uroczystości.

ZSE w Świdnicy

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
NA ULICY FRANCISZKAŃSKIEJ
We wtorek, 1 października rozpocznie się

drugi etap przebudowy ulicy Franciszkańskiej.
W pierwszej kolejności prowadzone będą prace
na sieci kanalizacji deszczowej, na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Siostrzaną do skrzyżowa-
nia z ulicą Marii Konopnickiej. 

Wprowadzona zostanie zmiana w tymczaso-
wej organizacji ruchu i ulica Franciszkańska cza-
sowo zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu
pojazdów samochodowych. W związku z bra-
kiem możliwości przejazdu zmieniona zostanie
również lokalizacja kontenerów na odpady, które
obecnie ustawione są w podwórzu przy ulicy
Grodzkiej i Franciszkańskiej. Zostaną one usta-
wione od strony ulicy Marii Konopnickiej. Jed-
nocześnie informujemy, iż dojazd (wyłącznie dla
samochodów osobowych) do podwórza przy uli-
cy Grodzkiej i Franciszkańskiej możliwy będzie
przez ulicę Siostrzaną. Przepraszamy za utrud-
nienia i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Przypomnijmy, że celem inwestycji jest
przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa
zarówno ruchu kołowego, jak i pieszego. Plano-
wane jest między innymi zawężenie istniejącej
jezdni do 5 metrów i tym samym poszerzenie
chodników do szerokości minimum 2 metrów -
zgodnie z dziś obowiązującymi normami.  Wy-
konana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, zjaz-
dy oraz chodniki. Przebudowie ulegnie droga na
całej długości, wyniesione zostanie przejście dla
pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Siostrzaną oraz
tarcza skrzyżowania z ul. Grodzką i zjazdem w
kierunku Rynku. Na odcinku od ul. Konopnickiej
do ul. Siostrzanej parkowanie będzie realizowa-
ne równoległe do osi jezdni wzdłuż krawężnika.
Natomiast na odcinku od ul. Siostrzanej do ul.
Grodzkiej zaprojektowano parkowanie skośne w
wydzielonej zatoce. Istniejąca ogólnospławna
kanalizacja zostanie rozdzielona na kanalizację
sanitarną i deszczową. Dodatkowo na całej dłu-
gości powstanie kanał technologiczny, w którym
umieszczone będą kable telekomunikacyjne.
Sieć oświetlenia ulicznego nie będzie przebudo-
wywana. Wartość prac to ponad 1 milion 200
tysięcy złotych. 

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

OPERETKOWA PETARDA PRZEBO-
JÓW 
06.10.2019 (niedziela), godz 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 50 zł

DOLNOŚLĄSKIE FORUM GOSPO-
DARCZE
07.10.2019, godz. 08:30
Dolnośląskie Forum Gospodarcze będzie
poświęcone przede wszystkim środkom
unijnym w kontekście ich wpływu na rozwój
infrastruktury regionalnej, poprawę jakości
życia mieszkańców, kondycję rynku pracy
oraz przedsiębiorstw.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, sala te-
atralna ŚOK, organizator: FRW Media Gro-
up Sp. z o.o., Gmina Miasto Świdnica

WKA WORLD KICKBOXING AND
KARATE ASSOCIATION- MISTRZO-
STWA ŚWIATA WKA
09.10-13.10.2019, godz. 09:00

ZGARNIJ NAGRODY 
ZA KIBICOWANIE

5.RST Półmaraton Świdnicki to nie tylko
święto biegaczy, chcemy, aby kibice bawili się
promując radosną i pozytywną postawę, dopingu-
jąc zawodnikom. Zapraszamy więc do wzięcia
udziału w konkursie na najlepszą strefę kibica -
zachęca Radosław Werner, kierownik Biura Sportu
i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Należy zebrać minimum pięcioosobową eki-
pę znajomych z podwórka, pracy, szkoły czy też
może najbliższych sąsiadów i zgłosić swój
udział, wysyłając do 21 października na adres
mailowy: swidnickagrupabiegowa@gmail.com
załączoną do regulaminu kartę zgłoszenia. Każda
grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela,
który będzie ją reprezentował oraz pełnił opiekę
nad niepełnoletnimi osobami.

Organizatorem zabawy jest Świdnicka Gru-
pa Biegowa przy zaangażowaniu Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy, Starostwa Powiatowego oraz
Urzędu Gminy Wiejskiej.

W zamian za pomysłowość przewidziane są
atrakcyjne nagrody. Dla najlepszych stref kibica
na terenie miasta oraz gminy przewiduje się za
zajęcie I miejsc po 700 zł, za II miejsca po 500
zł i III miejsca po 300 zł.

Po zawodach, do 12 listopada, uczestnicy
konkursu zobowiązani są do przekazania doku-
mentacji zdjęciowej na adres mailowy: swid-
nickagrupabiegowa@gmail.com.

O wyborze nagrodzonych zadecyduje repre-
zentatywna grupa zawodników 5.RST Półmara-

tonu Świdnickiego oraz komisja oceniająca, któ-
ra ostatecznie ogłosi wyniki do 19 listopada br.

- Szukajcie przebrań, malujcie twarze, przy-
gotujcie transparenty, instrumenty i przyjdźcie 9
listopada, podzielić się Waszą pozytywną energią
- dodaje Radosław Werner.

Szczegóły konkursu na stronie: www.polma-
raton.swidnica.pl. 

NOWE ZASADY SEGREGACJI
ODPADÓW

Zgodnie z przyjętą przez rząd nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w tym roku czekają nas zmiany w zasa-
dach zbierania i segregacji odpadów. Pojawią się
dodatkowy pojemniki na odpady biodegrado-
walne oraz metale. Zostaną również wprowadzo-
ne wysokie sankcje za brak lub nienależyte se-
gregowanie odpadów. W Świdnicy nowe zasady
obowiązywać zaczną od 1 października. 

Jak segregować śmieci?
Selektywna zbiórka odpadów odbywać bę-

dzie się na nowych zasadach, jakie rząd wprowa-
dził nowelizując przepisy. I tak śmieci dzielić
będziemy na: papier, metale i tworzywa sztucz-

ciąg dalszy na str. 6

http://toswidnica.pl


6www.expressem.eu www.expressem.eu

Mistrzostwa Świata najstarszej Federacji
Kickboxingu. Świdnica będzie gospoda-
rzem jednej z najbardziej prestiżowych im-
prez związanych ze sztukami walki - Mi-
strzostw Świata WKA. Zapewnione nieza-
pomniane wrażenia i emocje!
Miejsce: Świdnica,organizator: Fighter
Klub Kaczmarek i Grodowski

RECENZJE MUZYCZNE: 71TONMAN
[doom metal]
12.10.2019, godz. 19:00
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach
projektu Świdnickie Recenzje Muzyczne,
dzięki któremu Wasze recenzje mają wpływ
na nasz repertuar!
Wstęp informacja niebawem, miejsce: Klub
Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organizator:
ŚOK

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Polonia Trzebnica
12.10.2019, godz. 15:00
Jak spiszą się piłkarze Dabro-Bau Polonii-
Stali Świdnica w starciu ze swoją imiennicz-
ką z Trzebnicy.
Miejsce: stadion OSiR im. Janusza Kusociń-
skiego, ul. Śląska 35, organizator: MKS Po-
lonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - GO-
KiS Kąty Wr.
12.10.2019, godz. 18:00
Do Świdnicy zawita jeden z faworytów ligi.
Jak na tym tle zaprezentuje się młoda świd-
nicka drużyna?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

ALICJA MAJEWSKA: ŻYĆ SIĘ CHCE
(koncert)
12.10.2019, godz. 19:00
20 października 2019, godz. r. na scenie
Świdnickiego Ośrodka Kultury zabrzmi je-
den z najpiękniejszych głosów polskiej pio-
senki lirycznej. Tego wieczoru wystąpi Ali-
cja Majewska z koncertem promującym naj-
nowszą pytę "Żyć się chce", która ukazała się
w marcu 2019, godz. roku.
Wstęp bilety: 100 zł (parter) / 90 zł, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

"ZGAGA" - monodram Doroty Stalińskiej
14.10.2019, godz. 19:00
Grana przez Dorotę Stalińską bohaterka
siódmym miesiącu ciąży odkrywa, że jej
mąż kocha inną kobietę. Czasami jednak
pociesza ją gotowanie, gdyż Rachel zajmuje
się pisaniem książek kucharskich. Pomiędzy
próbami ratowania swego małżeństwa, bo-
haterka podaje niektóre ze swych ulubio-
nych przepisów kulinarnych.

ne, szkło, bioodpady (czyli odpady kuchenne z
wyłączeniem pochodzenia zwierzęcego oraz tłu-
szczy), a także na tzw. niesegregowane odpady
komunalne. Do pojemników o kolorze niebie-
skim z napisem "Papier" powinien trafić oczywi-
ście papier (ale już nie karton po mleku, który jest
opakowaniem wielomateriałowym). Do poje-
mników w kolorze żółtym z napisem "Metale i
tworzywa sztuczne" wrzucimy metale, tworzywa
sztuczne i opakowania wielomateriałowe, np.
nasz wcześniej wymieniony karton po soku lub
mleku. Do pojemników zielonych z napisem
"Szkło" trafią opakowania szklane (np. butelki,
ale nie wrzucimy tu potłuczonych talerzy czy
kieliszków). Do pojemników brązowych z napi-
sem "Bio" wrzucimy bioodpady z gospodarstwa
domowego, czyli np. resztki z obiadu, części
roślin, owoce czy fusy z kawy lub herbaty, sko-
szoną trawę czy rozdrobnione gałęzie. Z kolei do
pojemników czarnych z napisem "Niesegre-
gowane odpady komunalne" wrzucimy odpady
pozostałe, czyli wszystko, czego nie wyrzucili-
śmy do wymienionych wcześniej jak np. artyku-
ły higieniczne, kości.

- Wraz z wprowadzonymi przez rząd zmia-
nami przygotowaliśmy dla świdniczan specjalne
ulotki oraz broszury, w których znaleźć można
informacje na temat tego, jakie odpady powinny
trafić do konkretnych pojemników. Prowadzić
będziemy również akcje edukacyjne w trakcie
miejskich imprez czy specjalnych wydarzeń, aby
nie było wątpliwości w jaki sposób segregować
śmieci. Pierwsze z nich odbyły się podczas Tar-
gów Zdrowej Żywności, Domino Streetball Cup
oraz Pikniku Ekologicznego. Dodatkowo, jeste-
śmy w trakcie aktualizowania naszej strony in-
ternetowej "Czysta Świdnica". To ważne, aby
postępować zgodnie z nowymi zasadami, ponie-
waż ich nieprzestrzeganie wiązać się będzie z
karami - mówi Tomasz Jaworski, dyrektor Wy-
działu Odpadów Komunalnych w Świdnicy.

Co na to przepisy? 
Wszyscy mieszkańcy zobligowani zostali do

segregowania odpadów. Niezastosowanie się do
tych wymogów spowoduje naliczenie odpowie-
dnio wyższych opłat z tytułu odbioru śmieci i
będą one wynosić od 2 do 4-krotności stawki
podstawowej, czyli tej za segregację odpadów. 

Jednym z pierwszych aktów prawnych, dają-
cym początek nowelizacji ustawy, było Rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu sele-
ktywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Miało ono na celu ograniczenie swobody gmin
w zakresie regulowania zasad segregacji i tym
samym rozbieżności w systemach gospodarowa-
nia odpadami na terenie całego kraju. Rozporzą-
dzeniem określono sposób zbierania odpadów z
jednoczesnym wprowadzeniem do odbioru od-
padów biodegradowalnych. 

Kolejnym aktem prawnym, mającym wpływ
na system gospodarowania odpadami na tere-
nach gmin, było Rozporządzenie Rady Mini-
strów z 6 marca 2017 roku. Na jego podstawie
kilkakrotnie podniesiono opłatę za składowanie
odpadów. Do końca 2017 roku stawka ta wyno-
siła 120,76 zł za tonę. Od 1 sierpnia tego roku
wynosi 140,00 zł. Do końca 2019 roku będzie to
170,00 zł za tonę, a w 2020 roku wyniesie już
270,00 zł za tonę. Opłata w żadnym stopniu nie
pozostaje na terenie gminy oraz spółki prowa-
dzącej Regionalną Instalację Przetwarzania
Odpadów Komunalnych, a jest przekazywana
w całości do Marszałka Województwa. Wpły-
wa więc w sposób znaczący na wzrost kosztów,
a co za tym idzie - wysokość opłat dla mieszkań-
ców.

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W ŚWIDNICY

W piątek, 27 września o godz. 10.00 rozpo-
cznie się XI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. 

Radni rozpatrywać będą 9 projektów
uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in.
uchwały w sprawie: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru Świd-
nica - Kraszowice; nadania imienia dla ronda u
zbiegu ulic Mikołaja Kopernika, Okrężnej i Prze-
mysłowej; wyboru ławników do Sądu Rejono-

ciąg dalszy ze str. 4
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wego i Okręgowego. Przedstawiona zostanie
także polityka parkingowa Świdnicy. 

TRWA PRZEBUDOWA 
ULICY TRAUGUTTA

23 września rozpoczął się drugi etap przebu-
dowy ulicy Traugutta. Prowadzone prace drogo-
we są związane z utrudnieniami dla kierowców.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczaso-
wej organizacji ruchu zamknięty został odcinek
drogi od skrzyżowania z ulicą Sprzymierzeńców
do skrzyżowania z ulicą Kwiatową. Zmianie
uległ również sposób parkowania na ulicy Kwia-
towej.

Celem inwestycji jest przede wszystkim pod-
niesienie bezpieczeństwa zarówno ruchu koło-
wego, jak i pieszego. Wykonana zostanie nowa
nawierzchnia jezdni, zjazdy oraz chodniki. Prze-
budowie ulegnie droga na całej długości wraz z
siecią oświetlenia ulicznego oraz kanalizacją de-
szczową.

Wartość prac to prawie 2 miliony złotych.
Termin ich zakończenia planowany jest do poło-
wy grudnia br.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm:
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo Remonto-
wo - Budowlane "Sta - Dar" Dariusz Stańczyk. 

***
Z naszych informacji wynika, że tempo prac

jest katastrofalne. Mieszkańcy donoszą, że na
placu budowy w godzinach rannych czy połu-
dniowych pojawiają się dwie, trzy osoby. Spraw-
dziliśmy. Rzeczywiście teren budowy wygląda jak
wymarły. Monitorowaliśmy tę sytuację przez kil-
ka dni. Poza ekipą, która wykonuje wykopy i
kładzie instalacje przy chodnikach (poza za-

mkniętym terenie budowy) na Traugutta świdnic-
kie ślimaki wykazują większą energię i zaanga-
żowanie od wykonawców remontu. 

ŚWIDNICA WYSOKO W RANKINGU
"WSPÓLNOTY"

Świdnica z roku na rok umacnia swoją pozy-
cję w rankingu wydatków inwestycyjnych samo-
rządów, który od kilkunastu lat publikuje portal
samorządowy wspolnota.org.pl. Wśród miast
powiatowych Świdnica uplasowała się na wyso-
kim 12.miejscu odnotowując wzrost o 15 pozycji
z miejsca. 27 w poprzednim zestawieniu za lata
2015 - 2017. Wcześniej (za okres od 2014 do
2016) było to 49. miejsce. W ciągu ostatnich 5
lat miasto odnotowało rekordowy skok o 37 po-
zycji. Średnie wydatki inwestycyjne w przelicza-
niu na mieszkańca wyliczono na kwotę 1095,23
zł. 

Autorzy rankingu Paweł Swianiewicz (pro-
fesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i
Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskie-
go) i Julita Łukomska (adiunktem w tej samej
katedrze) wzięli pod uwagę całość wydatków
majątkowych poniesionych w latach 2016-2018.
W ten sposób chcą uniknąć dużych, chwilowych
wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu.

www.expressem.eu www.expressem.eu

Wstęp 50/40 zł (przedsprzedaż), 60 zł, miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: ŚOK

EXCLUSIVE CONCERT "EBONIT SA-
XOPHONE QUARTET"
16.10.2019, godz. 18:30
The Ebonit Saxophone Quartet to pełen
energii i inspiracji zespół założony w 2011
roku w Konserwatorium w Amsterdamie.
Czwórka muzyków z Polski, Holandii oraz
Hiszpanii bardzo szybko odnalazła się na
zagranicznej oraz holenderskiej scenie mu-
zycznej, występując w najbardziej prestiżo-
wych salach koncertowych.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, organizator: ŚOK

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O
LWOWIE I KRESACH POŁUDNIO-
WO-WSCHODNICH
18.10.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Kon-
kurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południo-
wo-Wschodnich. Celem konkursu jest
wspieranie wychowania patriotycznego
wśród młodego pokolenia, pielęgnowanie
kulturowego dziedzictwa kresów południo-
wo-wschodnich.
Wstęp wolny, miejsce: Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33,
organizator: MDK, TML

XXVIII PRZEGLĄD PIOSENKI TURY-
STYCZNEJ I EKOLOGICZNEJ "NA
SZLAKU"
23.10.2019, godz. 11:00
Serdecznie zapraszamy na XXVIII Przegląd
Piosenki Turystycznej i Ekologicznej "Na
szlaku". Celem przeglądu jest popularyzacja
amatorskiej twórczości o tematyce turysty-
cznej i ekologicznej oraz popularyzacja
utworów o w/w tematyce.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

EDUKACJA RITY
25.10.2019, godz.  19:00

ciąg dalszy na str. 8
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Metoda klasyfikacyjna jest niemal identyczna,
jak w ubiegłym roku i dwa lata temu.

- Bardzo się cieszę, że Świdnica uplasowała się
tak wysoko w rankingu wydatków inwestycyjnych.
Jest to jedno z najważniejszych zestawień pokazu-
jących aktywność samorządów w Polsce. Przypo-
mnę, że w ubiegłym roku wydatki majątkowe
osiągnęły rekordową kwotę ponad 85 milionów
złotych. Dzięki coraz większemu budżetowi może-
my realizować coraz więcej inwestycji - mówi pre-
zydent Beata Moskal - Słaniewska.  

Przypomnijmy, że w 2018 roku wykonano
m. in.: przebudowę ulicy Pogodnej, ulicy Kra-
szowickiej, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic
Kopernika i Kliczkowskiej, remonty chodników
za kwotę ponad 1,2 mln zł, program KAWKA za
kwotę 13 mln zł. Ponad 3 mln zł przyznano na
dotacje na remonty zabytkowych obiektów w
mieście, rozbudowano Szkołę Podstawową nr 1,
wykonano termomodernizację budynków Szko-
ły Podstawowej nr 4, remont Żłobka Miejskiego
nr 1, rewitalizację Parku Centralnego i Sikorskie-
go, budowę  mieszkań wspomaganych przy ul. 1
Maja 23, rewitalizacja fontann w Rynku w ra-
mach programu "Szlak kamienia".

Wśród miast powiatowych województwa
dolnośląskiego Świdnicę wyprzedziły tylko Pol-
kowice i Środa Śląska.
Pozostałe miasta powia-
tu świdnickiego znala-
zły się na następujących
miejscach: Żarów na 55
(1194,52 zł), Strzegom
na 77 (1090,38 zł), Ja-
worzyna Śląska na 85
(1072,28 zł) i Świebo-
dzice na 447 (447,15 zł).

W MDK...
"GRUPA ZE

SPALONEGO
TEATRU"

PROWADZI
NABÓR

"Grupa ze spalone-
go teatru" to grupa te-
atralna działająca w
Młodzieżowym Domu
Kultury im. Mieczysła-
wa Kozara Słobódzkie-
go skupiająca dzieci w
wieku 7-10 lat.

Zajęcia odbywają
się w każdą środę w go-
dzinach 16.00-17.40

Zajęcia teatralne są
wspaniałym pomysłem
na dobre spędzenie cza-
su wolnego, spełniają
funkcję integracyjną i
terapeutyczną.

W p r o w a d z e n i e
dzieci w świat sztuki po-

przez zabawy teatralne przynosi im wiele korzy-
ści, rozwija dzieci intelektualnie wzbogacając
ich świat nowymi treściami, poszerza słownic-
two, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć
i uwagę, eliminuje nieśmiałość i lęk. Poprawia
dykcję i wymowę. Jest punktem wyjścia do ua-
ktywnienia wszelkich sfer psychicznych. Bawiąc
się w teatr i występując przed publicznością dzie-
ci czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski i po-
chwały.

MDK Świdnica

NOC BIBLIOTEK 2019 
ROZKŁAD JAZDY

Drodzy Czytelnicy!
5 października zapraszamy do Biblioteki w

godzinach: 16.00-20.30 w ramach Nocy Biblio-
tek 2019.

Nocny Rozkład Jazdy 2019 "Znajdźmy
wspólny język"
16.00 - 20.30

Wypożyczanie zbiorów o nietypowej porze
Wystawy
Wymiana książek
Promocja książek wydanych w ramach pro-
jektu polsko-czeskiego słowem i obrazem
Olgi Landovej Zapach jaśminu i Justyny Ko-
ronkiewicz A jednak boli
Strefy zabawy na każdym piętrze
Strefa chillout s. 309, II piętro
Salon gier planszowych - s. 302, II piętro
Indywidualne spacery z mapkami. Za udział
w wybranych atrakcjach otrzymasz piecząt-
kę. Wybrane 30 osób otrzyma niespodziankę
- Więcej szczegółów w dniu imprezy

Komediodramat? Komedia romantyczna?
Tragikomedia? - w najnowszej sztuce
Wrocławskiego Teatru Komedia, zatytuło-
wanej "Edukacja Rity" każdy znajdzie coś
dla siebie. To znakomita, bawiąca nas i
wzruszająca sztuka dla tych, którzy zadają
sobie pytanie, czy w życiu warto zaczynać
wszystko od nowa.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Piast Żerniki
26.10.2019, godz. 15:00
Solidny ligowy średniak - Piast Żerniki sta-
nie na drodze piłkarzy Dabro Bau Polonii-
Stali Świdnica w meczu 12. kolejki IV ligi.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - SPR
Oleśnica
26.10.2019, godz. 18:00
beniaminek II ligi - SPR Oleśnica stanie na
drodze piłkarzy ręcznych ŚKPR-u Świdnica
w meczu 7. kolejki II ligi
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

POWIATOWY KONKURS RECYTA-
TORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ
29.10-30.10.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Ce-
lem konkursu jest popularyzowanie treści
patriotycznych, budowanie postaw patrioty-
cznych wśród młodego pokolenia Polaków
i uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

5. ŚWIDNICKI FESTIWAL FILMOWY
SPEKTRUM
05.11-11.11.2019, godz. 18:00
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM
to kolejne spotkanie z najlepszym kinem
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16.00 - 18.00
Turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski w
Rummikub 2019 - Galeria, II piętro
Zgłoszenia: Wypożyczalnia Multimediów, p.
115
Do kiedy: 3 października 2019
Więcej informacji: 74 640 09 36 lub multi-
media@mbp.swidnica.pl

16.00 - 18.00
Straszne historie w bibliotece - Piwnica

16.00 - 19.00
Czerpanie papieru - sala 102, parter

17.00 - 18.00
Spotkanie autorskie dla dzieci z pisarką Ireną
Raszką Baje, bajki, rymowanki - s. Cyster-
ska, I piętro

18.00
Wspólne czytanie - hol, parter

18.15 - 20.30
Szalony naukowiec - sala 102, parter

18.30
Projekcja filmu dla dzieci "PTYŚ I BILL"- s.
Cysterska

19.00
Spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Elma-
nowską - Czytelnia Naukowa, I piętro

20.30
Wręczenie nagród uczestnikom zabawy z
mapkami

"O FINANSACH W BIBLIOTECE" 
- cykl spotkań edukacyjnych

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza cykl 5 spotkań eduka-
cyjnych poświęconych finansom. "O finansach w
bibliotece" to okazja do zdobycia praktycznej
wiedzy z zakresu finansów osobistych. To szansa
by znaleźć odpowiedź na m.in.takie pytania: jak
korzystać z banku przez Internet? Co to jest blik?
Kiedy kupowanie online nie jest bezpieczne?

Czy potrzebne jest mi ubezpieczenie? Kiedy na-
pisać testament?

Warsztaty przeznaczone są dla osób doro-
słych: 50+. Spotkania będą się odbywać raz w
tygodniu, od 10.10.2019 r. do 07.11.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy osobiste: Czytelnia p.202, I.p
Zapisy tel.: 74/640-09-37
Zapraszamy!

SZKOLNA LIGA
LEKKOATLETYCZNA

Szkolną Ligą Lekkoatletyczną klas 7-8 roz-
poczęła się rywalizacja świdnickich szkół pod-
stawowych w ramach sportowego Współzawod-
nictwa szkolnego 2019-2020. W czwartek 19
września na Stadionie Lekkoatletycznym OSIR
Świdnica przy ul. Śląskiej zjawiło się pięć repre-
zentacji by walczyć o pierwsze punkty. Zespoły
liczące maksymalnie 16 zawodników w katego-
rii dziewcząt i chłopców startowały w 5 konku-
rencjach biegowych (100, 300. 600. 1000 me-
trów i sztafeta 4x100m) oraz w 3 konkurencjach
technicznych (skok w dal, pchnięcie kulą, rzut
oszczepem). Rezultaty osiągnięte przez każdego
ucznia przeliczane były na punkty wg specjalnej
tabeli lekkoatletycznej. Suma 12 najlepszych
wyników w rezultacie dawała kolejność miejsc
poszczególnych drużyn. I tu w obu kategoriach,
dziewcząt i chłopców, zdecydowanie najlepsi
okazali się uczniowie SP 6 w Świdnicy pokonu-
jąc kolejne zespoły sporą różnicą punktów. Tym

samym zapewnili sobie
awans do Finału dolno-
śląskiego Ligi LA, który
odbędzie się już za ty-
dzień 26 września na
Stadionie Olimpijskim
we Wrocławiu. Na za-
kończenie rywalizacji
organizator zawodów,
Świdnicki  Ośrodek
Sportu i Rekreacji, przy-
gotował pamiątkowe
dyplomy oraz medale.

Końcowa klasyfika-
cja (z punktacj ą do
współzawodnictwa):

Dziewczęta:
1. SP 6 - 769 pkt (10 pkt)
2. SP 4 - 513 pkt (8 pkt)
3. SP 1 - 421 pkt (7 pkt)
4. SP 315 - 362 pkt (6
pkt)
5. SP Społeczna - 334
pkt (5 pkt)
Chłopcy:
1. SP 6 - 847 pkt (10 pkt)
2. SP 4 - 681 pkt (8 pkt)
3. SP 1 - 523 pkt (7 pkt)
4. SP 315 - 491 pkt (6
pkt)

OSiR Świdnica

MINIPIŁKA
NOŻNA

CHŁOPCÓW 
Chłopcy z SP 1 w

Świdnicy okazali się
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ostatnich miesięcy, a także z twórcami pre-
zentowanych filmów. Nasza impreza to
święto kina artystycznego, podczas którego
oglądamy i rozmawiamy nowe produkcje z
Polski, Europy i ze świata.
Miejsce: sala teatralna ŚOK (seanse), orga-
nizator: ŚOK, WFF

KONKURS PLASTYCZNY "BARWY
NIEPODLEGŁOŚCI"
07.11.2019, godz. 16:30
Po raz trzynasty zapraszamy na wernisaż
konkursu plastycznego z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości. Prace będą przed-
stawiały bohaterów, którzy walczyli o nie-
podległość 101 lat temu.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
07.11.2019, godz. 17:00
Na uczestników w zależności od ich wieku
przygotowane będą biegi na dystansach od
60 do 1200 metrów. Po zakończonym biegu
na każdego uczestnika czekać będzie słodki
poczęstunek.
Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im. Janu-
sza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, organizator:
ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Jedyn-
ka Siewierz
09.11.2019, godz. 17:30
Mocna drużyna Jedynki Siewierz stanie na
drodze siatkarek Polonii w kolejnym meczu.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

POWIATOWY KONKURS RECYTA-
TORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ
12.11.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Ce-
lem konkursu jest popularyzowanie treści
patriotycznych, budowanie postaw patrioty-
cznych wśród młodego pokolenia Polaków
i uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: MDK

WIEDEŃSKA KREW (OPERETKA)
15.11.2019, godz. 18:00
Wiedeńska krew Johanna Straussa jest jedną
z czterech (obok Zemsty nietoperza, Barona
cygańskiego i Nocy w Wenecji) najbardziej
znanych operetek kompozytora, które nie-
zmiennie utrzymują się w czołówce świato-
wego repertuaru. Na scenie w rytm walca
pulsuje gorąca wiedeńska krew i rozbrzmie-
wają cudowne głosy.
Wstęp 60 zł - 70 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: Arte Creatura

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR -
Szczypiorno Gorzyce Wielkie
16.11.2019, godz. 18:00
Choć rywale są beniaminkiem II ligi, to wy-
mieniani są w gronie głównych faworytów
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rozgrywek. Przed Szarymi Wilkami trudne
zadanie!
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

"SCENY DLA DOROSŁYCH, CZYLI
SZTUKA KOCHANIA" (spektakl)
22.11.2019, godz. 17:30
"Sceny dla dorosłych, czyli sztuka kocha-
nia" w reż. Krzysztofa Jasińskiego, z muzy-
ką Jakuba Przebindowskiego opowiadają o
"kochaniu" w sposób niezwykle dowcipny i
pikantny, lecz bez wulgaryzmów, z lekkim
przymrużeniem oka, a jednocześnie świado-
mością jak wielką wagę przywiązuje się do
tej sfery życia.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - SMS
PZPS Szczyrk
23.11.2019, godz. 17:30
Młode siatkarki uczące się w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Szczyrku spróbują
pokrzyżować szyki zawodniczkom Polonii
w kolejnym meczu II ligi.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Silesia
Mysłowice
30.11.2019, godz. 15:00
Trudne zadanie przed siatkarkami Polonii.
W kolejnym meczu II ligi podejmą mocny
zespół Silesii/Volley Mysłowice.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - ZEW
ŚWIEBODZIN
30.11.2019, godz. 18:00
Czy młodej drużynie ŚKPR-u Świdnica uda
się wzbogacić o trzy punkty w starciu z
nieobliczalnym Zwem Świebodzin?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
05.12.2019, godz. 17:00
Na uczestników w zależności od ich wieku
przygotowane będą biegi na dystansach od
60 do 1200 metrów. Po zakończonym biegu
na każdego uczestnika czekać będzie słodki
poczęstunek.
Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM Świdni-
ca

KABARET MŁODYCH PANÓW 
11.12.2019 [pokazy 17.30 i 20.30]
"To jest chore" - najnowsza propozycja Ka-
baretu Młodych Panów, jak każdy ich pro-
gram, dotyka kwestii społecznych, tego z
czym spotykamy się na co dzień. "To jest
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Natomiast - stosownie do art. 106m ust. 1
ustawy - podatnik określa sposób zapewnienia
autentyczności pochodzenia, integralności treści
i czytelności faktury." (por. interpretacja z 16-07-
2019 r. sygn. 0112-KDIL1-3.4012.279.2019.
1.AP).

Nie ma zatem przeszkód, aby podatnicy
wszystkie faktury przechowywali w formie ele-
ktronicznej, w sposób umożliwiający ich udostę-
pnianie w razie potrzeby - zarówno organom
podatkowym jak i własnym pracownikom. Ci z
podatników, którzy zechcą zniszczyć po digitali-
zacji papierowe archiwa (np. w celu oszczędno-
ści miejsca, uniknięcia opłat za magazynowanie
itp.) mogą to zrobić, z zachowaniem wszystkich
praw, wynikających z posiadanych faktur. Jak
stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbo-
wej w przywołanej przed chwilą interpretacji:

"zmiana sposobu przechowywania otrzyma-
nych faktur, tj. przechowywanie ich wyłącznie w
formie elektronicznej w ramach opisanego systemu
archiwizacji, w żaden sposób nie wpłynie na zakres
prawa do odliczenia podatku VAT w nich wykaza-
nego w porównaniu do systemu papierowego. Prze-
pisy nie uzależniają bowiem prawa podatnika do
odliczenia podatku naliczonego ani od rodzaju fa-
ktury (papierowa/elektroniczna), ani od formy w
jakiej podatnik przechowuje faktury.

Natomiast zniszczenie papierowych egzem-
plarzy faktur, które zostaną objęte opisanym spo-
sobem archiwizacji, nie będzie miało negatyw-
nego wpływu na możliwość odliczenia podatku
VAT z nich wynikającego."

Digitalizacja faktur może być procesem
szybkim i prostym, szczególnie, jeśli dysponuje
się odpowiednimi narzędziami. Jednym z nich
jest Comarch OCR - usługa służąca do digitali-
zacji faktur i umieszczania danych z faktur w
systemach księgowych.

Przekazanie faktury i zgoda na otrzymywa-
nie faktur w postaci elektronicznej

Na otrzymywanie faktury w postaci cyfrowej
zgodę musi wyrazić ich odbiorca. Sama proce-
dura uzyskania zgody jest odformalizowana.
Wystarczy zgoda ustna czy potwierdzenie w po-
staci maila. Wymóg uzyskania zgody wynika z
uwarunkowań technicznych - nie można prze-
cież pozbawić osoby, która nie korzysta z Inter-
netu czy poczty elektronicznej możliwości otrzy-
mania faktury. Jak zgodnie podkreślają w inter-
pretacjach indywidualnych organy podatkowe:

"Zatem stosowanie przesyłu elektronicznego
faktur wymaga uprzedniej akceptacji przez odbior-
cę dla takiego sposobu przekazywania tych doku-
mentów. Jednocześnie należy wskazać, że nie ist-
nieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej
formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostę-
pniania faktur w formie elektronicznej przez od-
biorcę faktur. Szczegółowe kwestie w zakresie spo-
sobu wyrażenia lub cofnięcia zgody przez odbiorcę
na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozo-
stają w gestii stron i stanowią element umowy przez
nie zawartej." (por. interpretacja 16-07-2019 r.
sygn. 0112-KDIL1-3.4012.279 .2019.1.AP)

Obecnie wystarczającym dla uznania faktury
za dostarczoną jest również udostępnienie samego
linku do obrazu faktury (ta forma również oczywi-
ście wymaga zgody odbiorcy). Wystawcy faktury

mogą je przechowywać (np. w chmurze interne-
towej) i udostępniać z tego miejsca swoim odbior-
com (czy - jak się za chwilę przekonacie - również
organom podatkowym w razie potrzeby).

Wiarygodność faktury
Faktura VAT nie jest zwykłym dokumentem

księgowym. Wskazany na fakturze podatek VAT
pełni przecież rolę quasi pieniężną - możemy, po
spełnieniu ustawowych warunków zmniejszyć o
jego wartość swoje bieżące lub przyszłe zobowią-
zanie podatkowe lub wnioskować o zwrot kwoty
VAT w gotówce. Dlatego przepisy ustawy o VAT
nakładają na podatników obowiązki, związane z
zapewnieniem wiarygodności faktury. Jak wskazu-
je artykuł 106m, podatnik ma obowiązek określenia
sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia,
integralności treści i czytelności faktury.

Autentyczność pochodzenia
Przez autentyczność pochodzenia faktury ro-

zumie się pewność co do tożsamości dokonują-
cego dostawy towarów lub usługodawcy albo
wystawcy faktury.

Możliwość weryfikacji krajowego wystaw-
cy faktury zapewniona jest dzięki udostępnione-
mu przez Ministerstwo Finansów rejestrowi po-
datników VAT, w którym można sprawdzić status
podatnika. Równolegle funkcjonuje między-
narodowy system weryfikacji statusu podatni-
ków z krajów UE (VIES). Dodatkowo, już
wkrótce wejdą w życie przepisy, które nakazują
przed zapłatą faktury każdorazową weryfikację
numerów rachunków bankowych podatników
VAT, udostępnionych w specjalnym rejestrze,
który prowadzony i aktualizowany będzie przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Integralność treści i czytelność
Przez integralność treści faktury rozumie się,

że nie zmieniono danych, które faktura powinna
zawierać. Oczywiście, chodzi o pewność, którą
podatnik może mieć przy zastosowaniu propo-
rcjonalnych środków - każdą fakturę, bez wzglę-
du na sposób jej wystawienia można przecież
podrobić lub przerobić. Przyjmuje się jednak, że:

a) faktura papierowa, na której nie ma wido-
cznych przeróbek, poprawek, skreśleń, wymazań
itp. jest prawidłowa, a integralność treści i czy-
telność jest zapewniona;

b) faktura w postaci cyfrowej, zapisana w
formacie uniemożliwiającym prostą edycję i od-
czyt (zabezpieczony pdf, pliki graficzne w for-
macie np. gif, tiff, jpeg, bmp, png, pliki w we-
wnętrznych nieedycyjnych formatach progra-
mów księgowych) jest prawidłowa, i zapewnio-
no jej integralność oraz czytelność.

Ustawa o VAT stanowi dodatkowo, iż poza
wykorzystaniem kontroli biznesowych (o których
napiszemy już za chwilę), autentyczność pocho-
dzenia i integralność treści faktury elektronicznej są
zachowane, w szczególności, w przypadku wyko-
rzystania: 1) kwalifikowanego podpisu elektronicz-
nego lub 2) elektronicznej wymiany danych (EDI)
zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu
wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta
umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stoso-
wanie procedur gwarantujących autentyczność
pochodzenia faktury i integralność jej danych.

cd za tydzień
info: www.podatki.biz

WYSTAWIANIE, OTRZYMYWANIE I PRZECHOWYWANIE
FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (2)
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najlepsi w zawodach Minipiłki nożnej klas 5-6 w
ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2019-
2020". Sprawili tym samym małą niespodziankę
bo cichymi faworytami rozgrywek byli młodzi
piłkarze z SP 6, którzy przez cały turniej, od
eliminacji po półfinały, nie stracili nawet jednej
bramki. Jednak w ścisłym finale zagrali chyba
najsłabszy mecz przegrywając 0-3 z zawodnika-
mi jedynki. W imprezie wzięło udział 9 reprezen-
tacji świdnickich szkół podstawowych grając
najpierw w dwóch grupach eliminacyjnych, z
których do półfinałów trafiły po dwie najlepsze
drużyny. Mecz o trzecie miejsce pomiędzy SP 8
i SP 4 padł łupem ósemki, która dosyć gładko bo
aż 5-0 pokonała czwórkę. Organizator zawodów,
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygoto-
wał na zakończenie dla drużyn pamiątkowe dy-
plomy oraz medale. Wyróżnieni zostali też najle-
psi zawodnicy swoich zespołów: Kamil Grzelak
(SP 1), Jakub Zienkiewicz (SP 2), Daniel Legan
(SP 4), Mateusz Sikora (SP 6), Daniel Wielem-
borek (SP 8), Kacper Sochacki (SP 315), Maksy-
milian Soronowicz (NSP Bliżej Dziecka), Dawid
Studziński (NKSP Caritas), Piotr Ślipek (SP Spo-
łeczna).

Drużyna chłopców SP 1 w Świdnicy powal-
czy w dalszych szczeblach rozgrywek zaczyna-
jąc od finały powiatu.

Klasyfikacja końcowa (z punktacją do
współzawodnictwa):

1. SP 1 - 10 pkt

2. SP 6 - 8 pkt
3. SP 8 - 7 pkt
4. SP 4 - 6 pkt
5. SP 2 - 5 pkt
6. NSP Bliżej Dziecka - 4 pkt
7. NKSP Caritas - 3 pkt
8. SP 315 - 2 pkt
9. SP Społeczna - 1 pkt

OSiR Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
13.09.2019r. godz. 6.25 

Operator monitoringu wizyjnego zgłosił, iż
w Rynku kobieta w podeszłym wieku wysy-
pała dużą ilość chleba, a następnie wyrzuciła
pustą reklamówkę. Osoby które dokarmiają
ptaki w ten sposób, są nieświadome krzywdy
jaką im wyrządzają. Pieczywo zdecydowa-
nie szkodzi ptakom. Skruszona kobieta zo-
stała pouczona i jednocześnie uświadomiona
o konsekwencjach zaśmiecania terenów pub-
licznych chlebem. Gołębie nie zjadają w ca-
łości wyrzuconego pieczywa, które staje się
pokarmem dla wielu szkodników.

13.09.2019r. godz. 9.50 
Zgłoszenie napłynęło od ekipy sprzątającej
plac Grunwaldzki. Dotyczyło mężczyzny,
który swoim skandalicznym zachowaniem i
zaczepkami utrudniał prace. Używał słów
wulgarnych w stosunku do pracujących ko-
biet oraz ubliżał im. Na miejscu patrol Straży
Miejskiej ukarał ulicznego zadymiarza man-
datem karnym.

13.09.2019r. godz. 13.15 
Do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło
zgłoszenie od kobiety, o tym że w kartonie
nad rzeką, znajdują się trzy porzucone kocię-

chore" mieści się w ramach wszystkiego, co
może zaistnieć w szeroko rozumianych rela-
cjach międzyludzkich, a co odbiega od normy.
Wstęp 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR -
TRÓJKA NOWA SÓL
14.12.2019, godz. 18:00
Ostatni mecz pierwszej rundy rozgrywek.
Szare Wilki zmierzą się z solidną Trójką
Nowa Sól.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

WALDEMAR MALICKI - KLASYKA
PO BANDZIE
11.01.2020, godz. 17:00
Oszałamiająca muzyka, pełna seksapilu
czteroosobowa formacja oraz rozbrajające
żarty "tu i teraz". Zapraszamy na pełne po-
zytywnej energii koncertowe show w takt
melodii wygrywanych przez charyzmatycz-
nego wirtuoza Waldemara Malickiego.
Wstęp 90 zł - 100 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

TEATR PIASKU TETIANY GALITSY-
NY - "KRÓLOWA ŚNIEGU"
24.01.2020, godz. 18:30
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ta.  Trzynastego w piątek okazałby się tragicz-
ny dla zaledwie tygodniowych młodych, gdy-
by nie mieszkanka Świdnicy, która akurat spa-
cerowała w tym miejscu. Bestialskie zachowa-
nie człowieka, mogło doprowadzić do okrut-
nej, powolnej śmierci maleństw. Pozostawione
w kartonowej "klatce" bez jedzenia i picia,
umierałyby w męczarniach przez kilka dni.
Jeśli zdarzy się niekontrolowane powiększenie
kociej lub psiej rodziny, schronisko dla zwie-
rząt w Świdnicy pomaga znaleźć nowy dom dla
młodych. Ponadto w przypadku dorosłego -
płodnego zwierzęcia, można uzyskać skiero-
wanie na sterylizację. Wszelkie informacje
udziela biuro schroniska. Skierowanie objęte
jest dofinansowaniem, a końcowa cena za za-
bieg zależy m.in. od wielkości zwierzaka.  
Znalezione nad rzeką młode otrzymały azyl
w schronisku.   

14.09.2019r. godz. 19.17 
Kolejne zgłoszenie dotyczyło rzekomego
spalania śmieci przy ul. Ofiar Oświęcim-

skich, w wyniku czego nastąpiło mocne za-
dymienie okolicy. Na miejscu patrol skontro-
lował podwórze. Okazało się, że dym wydo-
bywał się na skutek rozpalania przydomowej
wędzarni.   

19.09.2019r. godz. 8.18 
Dyżurny przyjął zgłoszenie od pracownika
TBS, że na klatce schodowej przy ul. Jałow-
cowej leży mężczyzna i utrudnia przejście.
Na miejscu, patrol zastał siedzącego na scho-
dach bezdomnego, który prosił o pomoc.
Mężczyzna niedawno wyszedł ze szpitala,
ale mimo wszystko nadal miał problemy z
chorymi nogami, przez co nie mógł się poru-
szać o własnych siłach. Patrol pomógł
mężczyźnie i przewiózł go do schroniska św.
Brata Alberta.

18.09.2019r. godz. 12.07 
Do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie dotyczą-
ce kobiety, która spożywała alkohol na ławce
w Rynku. Owa dama, zdecydowanie przesa-
dziła z ilością trunku, gdyż przed przybyciem
patrolu spadła z ławki. Kobieta dowiedziała
się również, iż takie zachowanie jest nie-
dopuszczalne i kończy się nałożeniem kary
grzywny.

***
W ubiegłym tygodniu dyżurny straży miej-

skiej otrzymał nietypowe zgłoszenie od zanie-

www.expressem.euwww.expressem.eu

Pamiętasz opowieść o Królowej Śniegu?
Udaj się w artystyczną podróż do świata
lodu, czarów i magii! Teatr Piasku Tetiany
Galitsyny, zwyciężczyni programu "Mam
Talent", zaprasza na rodzinną odsłonę tej
ponadczasowej historii, opowiedzianej śnie-
giem, piaskiem i światłem. Poczuj dreszczyk
emocji i dziecięcą radość.
Wstęp 65 zł - 85 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

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

Teatr na czasie: "WIEDŹMIN. TURBO-
LECHITA"
Data: 29 września 2019
Godzina: 19.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 30 zł normalny / 25 ulgowy do dnia
31 lipca; od dnia 1 sierpnia 40 zł normalny /
35 ulgowy

Przed Państwem na scenie pojawi się
Wiedźmin, ale nie zwykły wojownik z dłu-
gimi włosami biegle władający mieczem.
Nie. Wreszcie zjawi się ON - wyczekiwany
od pokoleń mesjasz, zbawiciel, superboha-
ter, w którego żyłach płynie prawdziwa pol-
ska krew. Janusz. Słowianin. Turbolechita.
To w nim są pokładane wszystkie nadzieje,
on jako jedyny wędrując przez krainy istnie-
jące i nieistniejące, spotykający na swojej
drodze prawdziwe monstra, osobliwe figury,
wynaturzone postaci zrobi porządek i wpro-
wadzi zmianę, dobrą zmianę.
"Wiedźmin. Turbolechita" to satyra na ist-
niejącą i nieistniejącą rzeczywistość, teatral-
ne zmierzenie się z tożsamością Polaków,
skonfrontowanie ze stereotypami, schema-
tami i kompleksami. Ten spektakl to brutalna
walka z potworami - tymi, które faktycznie
są, które być mogą i tymi, których tak napra-
wdę nie ma. To rzecz o nas.
Czas trwania: 90 min.
reżyseria: Piotr Sieklucki
tekst: Ziemowit Szczerek
wyst ępuj ą :  Ju liusz  Chrz ąstowski
(Wiedźmin), Maciej Ferlak (Najstarszy El-
bończyk), Krystian Durman (Conan), Ale-
ksander Fiałek (Jaskier), Karol Miękina
(Dilbert Oraz Ruch Sceniczny), Piotr Sieklu-
cki (Piosenka), Grzegorz Witek (Elboń-
czyk), Grzegorz Janeczek (Elbończyk)
projekcje: Paweł Penarski
muzyka: Paweł Penarski
scenografia: Łukasz Błażejewski
światło: Wojciech Kiwacz
dźwięk: Grzegorz Janeczek
kostiumy: Łukasz Błażejweski

DIAMENTOWY JUBILEUSZ IRENY
SANTOR
Data: 30 listopada 2019
Godzina: 18.00 
Miejsce: Teatr Miejski w Jaworze
Bilety do nabycia w kasie Teatru lub na
www.JOK.jawor.pl w cenie:
90,00 zł - do dnia 31 lipca
100,00 zł - do 30 września 
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pokojonego mieszkańca Świdnicy. Po dachu bu-
dynku przy ulicy Armii Krajowej 31 chodzi lis.

Lisy już dawno zadomowiły się w miastach.
Widok tego zwierzęcia spacerującego po ulicach
nikogo już nie dziwi, jednak lis spacerujący po
dachu? Tego jeszcze nie było! Strażnicy na miej-
scu szybko ustalili, że nie będzie to rutynowa
akcja. Wezwano jednostkę straży pożarnej oraz
schronisko dla zwierząt. Akcja ratunkowa prze-
biegła wyjątkowo sprawnie. Zwierzę zostało
schwytane na dachu i szybko znalazło się w
koszu podnośnika strażaków. Na dole czekał już
na niego lekarz weterynarii, który zaopiekował
się liskiem. Zwierzę trafi do swojego pierwotne-
go środowiska naturalnego, czyli do lasu. Pozo-
staje jednak pytanie, czy lis mieszczuch w środo-
wisku tym się odnajdzie? Trzymamy za niego
kciuki.

info SM Świdnica 
(www.sm.swidnica.pl)

GMINA ŚWIDNICA
BEZPŁATNE WARSZTATY PN.
"MÓJ SĄSIAD NIETOPERZ"

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne war-
sztaty, które odbędą się 27 września 2019 r. w
Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej. War-
sztaty rozpoczną się o godzinie 18.30 prelekcją o
nietoperzach.

Następnie odbędzie się spotkanie z nietope-
rzem. Warsztaty zakończą się wieczornym space-
rem z Chiropterolog Anną Bator-Kocoł, którego
celem jest nasłuchiwanie echolokacji nietoperzy
pośród okolicznych zadrzewień i budynków. Całe
wydarzenie potrwa ok 2,5 h. Serdecznie zaprasza-
my całe rodziny, mieszkańców Bystrzycy Górnej i
nie tylko. Zajęcia dedykowane są przede wszystkim
mieszkańcom gminy Świdnica.

Warsztaty są bezpłatne, realizowane przez
Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej w ra-
mach projektu pn. "Unikalne piękno środowiska
naturalnego Gór Sowich - kampania informacyj-
no-edukacyjna" współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020 .

WSPÓŁPRACA OPARTA NA
MŁODZIEŻY

Sieć partnerskich kontaktów między różny-
mi jednostkami samorządu terytorialnego i re-
gionami w Europie liczy ponad 20 000 umów .
W tym gronie jest gmina Świdnica, współpracu-
jącą obecnie z 4 europejskimi miastami z Lam-
pertheim (Niemcy), Maldegem (Belgia), Adrią
(Włochy) i Ermont (Francja) oraz 2 polskimi
gminami: Żukowo (pow. kartuski, woj. pomor-
skie)  i gminą Świdnica (pow. zielonogórski,
woj. lubuskie). Gmina Świdnica była w tym roku
gospodarzem Europejskiego Spotkania Miast
Partnerskich.

Partnerstwo gmin od wielu lat jednoczy ludzi
ponad granicami, jest częścią naszego codzien-
nego życia. Pozwala dzielić się doświadczeniami
i korzystać ze zdobytej wiedzy w różnych aspe-
ktach życia społecznego, edukacyjnego czy kul-
turalnego. Pozwala tez na dyskusję na ważne, a
czasem i trudne tematy - podkreślała wójt gminy
Świdnica Teresa Mazurek, podczas konferencji
burmistrzów w Pałacu w Krzyżowej. To właśnie
w Krzyżowej, w historycznym miejscu polsko-

niemieckiego pojednania omawiano nowe zało-
żenia do obustronnej współpracy, a także poru-
szano kwestie osób niepełnosprawnych. Działal-
ność Fundacji "Krzyżowa" uczestnikom spotka-
nia przedstawiła Anna Kudarewska, dyrektor ds.
programowych, kierownik Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży. Obecni na konferen-
cji przedstawiciele delegacji oficjalnych zgodnie
przyjęli założenia dot. wspierania obustronnej
współpracy ze szczególnym uwzględnieniem
projektów dedykowanych młodzieży. Po za-
twierdzeniu planów przez poszczególne władze
samorządowe w miastach partnerskich, pierwsze
takie spotkanie planowane jest już na wiosnę
2020 r. w niemieckim mieście Lampertheim, o
czym zapewniał burmistrz tego miasta Gottfried
Strmer wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej
Brigidą Stass. Na uwagę zasługuje fakt, że na
przestrzeni kilkunastu lat młodzież z gminy
Świdnica odbyła ponad 14 spotkań , o ostatnie
trzy miały miejsce w ostatnim roku pomiędzy
młodzieżą ze SP im. M.Kopernika w Pszennie i
uczniami ze Szkoły A. Delpa w Lampertheim.

Nieodzownym elementem Święta Narodów
są również spotkania z mieszkańcami poszcze-
gólnych miast. W tym roku do Krzyżowej, gdzie
odbyło się uroczyste powitanie zawitali goście z
Włoch, Niemiec, Francji, Belgii i polskiej gminy
Żukowo. Przez 3 dni poznawali kulturę, zwycza-
je, ale i zabytki gminy Świdnica i Dolnego Ślą-
ska. Była również okazja do wzajemnych roz-
mów z przedstawicielami organizacji pozarządo-
wych, kół gospodyń, klubów seniora, straży po-
żarnych, którzy przyczynili się do pomocy w
organizacji Święta Narodów, za co bardzo serde-
czne dziękujemy. Główne uroczystości zakoń-
czyła wspólna modlitwa o pokój na świecie w
katedrze świdnickiej przy współudziale samorzą-
dowców z miast partnerskich, której przewodni-
czył J.E. Ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec.

KOLARSKI START MŁODYCH
TRIATHLONISTÓW 

Piękna pogoda towarzyszyła czteroosobo-
wej reprezentacji witoszowskiej klasy sportowej
ukierunkowanej na triathlon w kolejnym tegoro-
cznym starcie. Tym razem, w niedzielę 22 wrześ-
nia, w Kobierzycach walczyli w zawodach kolar-
skich na rowerach MTB. Broniąc barw "Bike
Center" i "Żelaznej Świdnicy" nie zawiedli swo-
ich sponsorów. W mocnej i licznej obsadzie wy-
ścigów wykazali się skutecznością w walce.

Rywalizację obiecująco rozpoczęła Jagoda
Babiarz zajmując w kategorii żaków na dystansie
4 km trzecie miejsce. Wśród młodziczek, 5 kilo-
metrową trasę na drugiej pozycji ukończyła Mar-
tyna Markiewicz. Na tym samym dystansie, w
kategorii młodzików trzeci był Jakub Kierul, a
piąty - Adam Wróblewski. Wszyscy po pasjonu-
jącej i wyczerpującej walce, dlatego zasługują na
gratulacje i ciepłe podziękowania. Ich odpoczy-
nek od startów nie będzie trwał długo, bo już w
czwartek kolejne zmagania w Finale Dolnoślą-
skim Jesiennych Biegów Przełajowych Zrzesze-
nia LZS w Krzyżowej. Trzymamy za nich kciuki.

NABÓR UCZNIÓW 
DO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

W GMINNYCH SZKOŁACH 
Rozpoczynamy realizację nowego projektu

edukacyjnego z dofinansowaniem UE w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
pt.: "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do
sukcesu w Gminie Świdnica" będzie realizowa-
ny przez dwa kolejne lata szkolne. Obejmie ogó-
łem 778 uczniów, z tego 384 dziewczynek oraz
394 chłopców ze szkół podstawowych Gminy
Świdnica: w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lu-
tomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie i Witoszo-
wie Dolnym oraz 121 nauczycieli z tychże szkół.

Głównym celem projektu jest podniesienie
kompetencji kluczowych uczniów i właściwych
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pra-
cy, a także zniwelowanie deficytów uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z
niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć
dodatkowych i specjalistycznych. Zorganizowa-
ne zostaną zajęcia z języków obcych, matematy-
ki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, a
także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logo-
pedyczne. Ponadto w projekcie zaplanowano
podniesienie kompetencji zawodowych 121 na-
uczycieli w gminie Świdnica poprzez zorganizo-
wanie dla nich szkoleń (np. w zakresie wykorzy-
stania metody eksperymentu w dydaktyce, pracy
z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, podniesienia kompetencji wychowaw-
czych, wykorzystania narzędzi cyfrowych w na-
uczaniu).

Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt nie-
zbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowa-
cyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracow-
nie przedmiotowe (fizyczne, chemiczne, biologi-
czne, geograficzne, matematyczne). Wyposaże-
nie szkół w sprzęt TIK (laptopy, tablety, tablice
interaktywne, projektory, drukarki) i pracowni
przedmiotowych jest komplementarne z zajęcia-
mi dodatkowymi dla uczniów.

Obecnie trwają dostawy pomocy dydaktycz-
nych i sprzętów do szkół oraz przygotowywana
jest rekrutacja uczniów i nauczycieli do udziału
w projekcie. Pierwsze zajęcia projektowe rozpo-
czną się w październiku.

Całkowita wartość projektu: 1 842 050,57 zł.
Kwota dofinansowania: 1 749 066,77 zł
Okres realizacji: 02 wrzesień 2019 - 30 lipiec

2021
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na

stronach internetowych szkół oraz w sekretaria-
tach szkół.

i

110,00 zł - do 30 listopada

Irena Santor, niekwestionowana Pierwsza
Dama Polskiej Piosenki, uwielbiana przez
kolejne pokolenia słuchaczy, w 2019 roku
obchodzi diamentowy jubileusz pracy. Arty-
stka świętować go będzie, wspólnie z Pań-
stwem, podczas wyjątkowej trasy koncerto-
wej "Jubileusz. Śpiewam, czyli jestem".
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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

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

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

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Twoje wątpliwości już niedługo zosta-
ną rozwiane. Cała prawda wyjdzie na jaw i z
łatwością podejmiesz właściwą decyzję.
Dobrze potoczą się sprawy zawodowe i finanso-
we. Zadbaj o kontakty z przyjaciółmi. Nie powi-
nieneś się teraz izolować. 
BYK Tydzień będzie obfitował w niespodzianki.
Nie zawsze będą one miłe. Drobne przeciwności
nie powinny jednak radykalnie wpłynąć na zmia-
nę Twojego nastroju. Nadal musisz być oszczęd-
ny i planować wszystkie wydatki w sposób ra-
cjonalny. Sprawy sercowe odejdą na dalszy plan.
BLIŹNIĘTA Będziesz gonił za pieniędzmi.
Twoje niezapłacone rachunki będą napędzały
Twoje działania. Wszystko inne nie będzie teraz
miało znaczenia. Brak czasu na spotkania towa-
rzyskie i rozrywkę. Ukochana osoba zaskoczy
Cię czymś miłym. 
RAK Niespodziewane zmiany w pracy. Będzie
panowała nerwowa atmosfera. Zachowaj zimną
krew i unikaj zbędnych dyskusji na temat prze-
łożonych, bo nic dobrego nie przyniosą. Wkrótce
burza ucichnie i wszystko wróci do normy. Po-
rozmawiaj o swoich problemach z partnerem. 
LEW To będzie bardzo udany tydzień. Załatwisz
wiele spraw na których Ci zależy. Sprawy serco-
we będą układały się wspaniale. W pracy pojawią
się pewne komplikacje, ale na szczęście nie będą
Ciebie dotyczyły. Postaraj się mniej przesiady-
wać w domu. 
PANNA Więcej uwagi i zainteresowania okaż
swoim bliskim. Praca jest bardzo ważna, ale nie
możesz tylko na niej się skupiać. Rozwiążesz
wkrótce problemy finansowe. Nabierzesz dys-
tansu do ostatnich nieporozumień w pracy. Wiele
spraw ułoży się po Twojej myśli. 
WAGA Ładna pogoda sprawi, że nie będziesz
miał ochoty do pracy. Myślami będziesz wracał

do letnich miesięcy, do miłych wspomnień. Spra-
wy rodzinne będą powodem dla którego zmie-
nisz swoje najbliższe plany. Co odwlecze, to nie
uciecze. Nie ma się czym martwić. 
SKORPION Postaraj się lepiej wywiązywać ze
swoich obietnic. Niepotrzebnie robisz komuś
nadzieję. Musisz zdecydować czego tak napra-
wdę pragniesz. Sprawy zawodowe będą się do-
brze układały. Istnieje duża możliwość awansu.
Musisz tylko pokazać na co Cię stać. 
STRZELEC Ktoś złoży Ci ciekawą propozycję.
Będziesz dyskutował z bliskimi czy z niej sko-
rzystać. Ktoś, na kim bardzo Ci zależy, pomoże
w rozwianiu wątpliwości i rozważeniu ewentu-
alnych korzyści. Nie ryzykuj zbyt pochopnie.
Szczęście będzie Ci sprzyjało na gruncie zawo-
dowym. 
KOZIOROŻEC Będzie się o Tobie dużo mówi-
ło. I to niekoniecznie dobrze. Jest w Twoim oto-
czeniu ktoś, kto bardzo Ci czegoś zazdrości i
knuje intrygi, aby Ci zaszkodzić. Nie próbuj się
tłumaczyć. Szkoda na to czasu. Wszystko i tak
wyjdzie na jaw, a cała sprawa wcale Ci nie za-
szkodzi. Wręcz przeciwnie. 
WODNIK Ciągle narzekasz na brak czasu. Posta-
raj się wcześniej wstawać i lepiej organizować swo-
je zajęcia. Przekonasz się, jak wielu spięć i nerwo-
wych sytuacji uda Ci się uniknąć. Dobra passa w
finansach. Nie przesadzaj jednak z wydatkami, bo
wkrótce pieniądze bardzo się przydadzą.
RYBY Wkrótce opuszczą Cię złe myśli i za-
czniesz weselej podchodzić do wielu spraw. Nie
trzeba się tak wszystkim martwić. Wiele spraw
już niebawem rozwiążesz, wiele przestanie się
liczyć. 

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

◆ 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 

◆ Sprzedam mieszkanie 89 m kw., 3 pokoje,
I piętro, garaż, posesja ogrodzona z ogród-
kiem, budynek 4. rodzinny, ul. Bystrzycka
w Świdnicy. Tel. 663 401 714.

◆ Sprzedam mieszkanie do remontu, 76 m
kw., II piętro, ul. Bracka w Świdnicy. Tel.
601 522 958.

N I E R U C H O M O Ś C I

◆ Dyplomowana masażystka z doświad-
czeniem zaprasza na masaż leczniczy,
limfatyczny, relaksacyjny. "Indywidual-
ne podejście do pacjenta - to coś co cenię

najbardziej. Wykonuję masaż bo wiem, że

to naprawdę pomaga innym". Tel. 728
130 308.

U S Ł U G I 

◆ Firma MPT Dziewiętmastki (Radio-Ta-
xi) zatrudni pracownika na stanowisku
dyspozytora. Tel. 603 782 325.

P R A C A
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6305 68,80 m kw., 2 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzew. gazowe, Centrum 270.000 zł
0-6287  54,10 2 pokoje, II piętro, ogrzew, gazowe, do
remontu, Centrum 145.000 zł
0-6275  41,40 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie ele-
ktryczne, Centrum - 127.000 zł
0-6254 72,90 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Galerii, 250.000 zł
0-6233 110,10 m kw., 3 pokoje, I piętro, 2 balkony,
ogrzewanie gazowe 330.000 zł
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do
remontu 129.900 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, 359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazo-
we, 155.000 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,
rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
389.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu,
138.000 zł
0-4782  59 m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazo-
we,okolice Placu Drzymały,280.000zł
OSIEDLE MŁODYCH:
0-6242 59,19 m kw., 3 pokoje, IV piętro, balkon, ogrze-
wanie miejskie, 289.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71 m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44,85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, Zawiszów, 210.000 zł
009977 45,30 m kw., 2 pokoje, IV piętro, 220.000 zł
009965 62,50 m kw.. 3 pokoje, II piętro, 305.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14,74 a, okolice Żarowa - 105.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 210.000 zł 
INNE LOKALIZACJE
0-6268, 110,5 m kw., 5 pokoi, I piętro, ogrze, centr . piec
węglowy, okolice Świdnicy 178.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-6205 110,76 4 pokoje, I piętro, dom 3-rodzinny, do
remontu Lubachów, 80.000 zł
0-6200 54,20 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, Żarów 187.000  zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 235.000 zł
0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie:
pompa ciepła, Wałbrzych 198.000 zł
0-5740 mieszkanie w JedlinieZdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanieelektryczneipiecwęglowy
42.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
0-6301 60,20 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gzowe, okolice Zarzecza 1.550 zł
0-6298  27,77 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie
gazowe, Centrum, 1.100 zł
0-5865  32 m kw., I piętro, kawalerka, ogrzewanie miej-
skie, osiedle Młodych, 1.500 zł 
0-6272 130 m kw., połowa domu - bliźniak, garaż,
ogrzew. gazowe, wysoki standard 4.500 zł
009901 46 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, oś.
Młodych, 1.300 zł

0-2217 67,30 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice ul. Wodnej, 1550 zł+ 175 zł
1-355 52 m kw., 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, winda,
okolice Centrum, 1.300 zł
009988 62,40 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
gazowe, klimatyzacja, okolice ul. Wodnej 1.650zł +114zł
009991 33 m kw., kawalerka, z balkonem, Osiedle Mło-
dych, 1.250 zl

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 95.000 zł
06284 10,11 a, okolice Świdnicy - 89.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 190.000
zł
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
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 - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 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

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotło-
wani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6278 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
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,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
350.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł

0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice
Świdnicy 389.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum
sprzedaż - 180.000 zł netto
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprze-
daż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
0-5087  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200zł/m-c
007598 24 m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6292 124 m kw., działka 11,17 a, okolice Świdnicy, do
wykończenia, 560.000 zł
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 zł
009949 135,07 m kw. działka 9,77 ara, okolice Świdnicy,
stan surowy zamknięty, 375.000 zł
0-6221 170 m kw., działka: 11,16 a, stan surowy za-
mknięty, okolice Świdnicy 460.000  zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6162 125,68 m kw., połowa domu (I piętro) 3 pokoje,
okolice Świdnicy, 175.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 zł
0-6155 110 m kw. działka: 9,82 a, do kompleksowego
remontu, Świdnica 280.000 zł
0-6101 181,50 m kw., działka, 17,49 a, stan surowy
zamknięty, Wirki - 395.000 zł
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość
adaptacji większej powierzchni mieszkalnej, działka
11,25 a  290.000 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
0-5934 dom wolnostojący w stanie surowym, zadaszony,
działka 12,98 a, 5 pokoi, okolice Świdnicy - 379.000 zł 
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 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
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp.,
działka 38,98 a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
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 dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
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 pensjo-
nat, atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000
zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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