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W skrócie...
PRZEWODNIK 

JARMARKOWY 2019
Jarmark Bożonarodzeniowy Świdnica:
Termin: 14-21 grudnia
Miejsce: Świdnicki Rynek
V Jaworski Jarmark Bożonarodzeniowy
Termin: 12-15 grudnia
Miejsce: Rynek w Jaworze
Jaworzyna Śląska
Miejsce: Hala sportowo-edukacyjna, ul. Ja-
na Pawła II 16
Termin: 19 grudnia, godzina: 17:00
Gmina Bolków:
Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy
Termin: 15 grudnia, godzina: od 11:00
Miejsce: Sala widowiskowa Ośrodka Kultu-
ry, ul. Szpitalna 16

*********************************
LWÓW. PERŁA NIEPODLEGŁEJ
POLSKI
do 09.02.2020
Muzeum Regionalne, ul. Klasztorna 6, Ja-
wor. Wstęp wolny

WARSZTATY MALOWANIA BOM-
BEK
14.12.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na warsztaty malo-
wania bombek. Zapisy do 6 grudnia w Se-
kretariacie MDK, ul. Nauczycielska 2, tel.
74 851-33-30
Wstęp bezpłatny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

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

SPEKTAKL "ZABÓJCZA OFERTA"
14.12.2019, godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 80 zł

MIĘDZY MNICHEM A SZATANEM.
TATRZAŃSKIE ŚWIATŁOCIENIE
Wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa
Wojnarowskiego
14.12.2019, godz. 18:00
Wieża Ratuszowa, ul. Wewnętrzna 4, Świd-
nica, wstęp wolny

KONCERT ZESPOŁU GOLEC UOR-
KIESTRA
15.12.2019, godz. 18:00
Bazylika Mniejsza, pl.Jana Pawła II 10,
Strzegom, wstęp wolny

III LIGA KOSZYKÓWKI. IGNERHO-
ME POLONIA Ś-CA - GÓRNIK II WAŁ-
BRZYCH
15.12.2019, godz. 17:00
Ciekawie zapowiadające się derbowe spot-
kanie. Smaczku doda fakt, że jeszcze w po-
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PRZY OGNISKU O SPORCIE
SPORTOWA KOLĘDA

Już po raz dziewiąty Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji zaprasza na "Sportową Kolę-
dę". To naturalna okazja do przedświątecznego
spotkania ludzi sportu, złożenia sobie życzeń,
podsumowania mijającego roku oraz snucia pla-
nów na przyszłość. To jedyne w swoim rodzaju
wydarzenie w tym roku odbędzie się w piątek, 20
grudnia przy świdnickim lodowisku.

Tradycyjnie będą świąteczne melodie, barsz-
czyk, pieczona przy ognisku kiełbaska i przede
wszystkim świąteczna atmosfera. Jeśli dopisze
zimowa aura na specjalną atrakcję będą mogły
liczyć dzieci. Spotkanie tradycyjnie odbędzie się
na placu przed lodowiskiem przy ulicy Śląskiej.
Wstęp wolny. Początek o godzinie 18.00.

NA ZAKUPY 
Z EKO-REKLAMÓWKĄ
"CZYSTA ŚWIDNICA"

Przedświąteczna edycja akcji "wymień fo-
liówkę na eko-reklamówkę" rozpocznie się w
najbliższy poniedziałek, 16 grudnia. Świdnicza-
nie po raz kolejny będą mogli wymienić rekla-
mówki wykonane z plastiku na bardziej przyja-
zne środowisku, materiałowe torby z logiem
"Czysta Świdnica". W ubiegłym roku do rąk
mieszkańców miasta trafiło ponad 1300 eko-to-
reb.

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia
to czas zakupów. Każda nasza decyzja w trakcie
ich robienia może mieć zbawienny wpływ na
środowisko. Wybierając konkretne artykuły,
zwracajmy uwagę na to, w jaki sposób są zapa-
kowane. Przygotujmy się również odpowiednio
przed pójściem do sklepu zabierając ze sobą
"eko-reklamówki" wykonane z naturalnego ma-
teriału. W ten sposób nie będą nam potrzebne
plastikowe reklamówki, które czekają przy skle-
powych kasach, a które często używamy raz i po
powrocie do domu wyrzucamy. 

Dlatego też zachęcamy Państwa do zmiany
nawyków zakupowych. Zrezygnujcie z folió-
wek, nie zaśmiecajcie swojego otoczenia. To bar-
dzo proste. Wystarczy zaplanować zakupy
wcześniej i zabrać ze sobą eko-torbę. Każdy
mieszkaniec Świdnicy może taką torbę dostać
praktycznie za darmo. Wystarczy, że między 16
a 20 grudnia zgłosi się do Urzędu Miejskiego w
Świdnicy do Wydziału Gospodarki Odpadami,

pokój 2 i zostawi jedną plastikową reklamówkę,
a w zamian otrzyma ekologiczną torbę wykonaną
z materiału z logiem "Czysta Świdnica". 

- W tym przedświątecznym zamieszaniu, kie-
dy kupujemy prezenty oraz produkty spożywcze
pamiętajmy o naszym środowisku. Sami może-
my mieć ogromny wpływ na to jakie ono będzie
za kilka lat, już dziś zmieniając nasze zakupowe
nawyki. Zabierajmy na zakupy eko-torby z lo-
giem "Czysta Świdnica", kupujmy nieopakowa-
ne w plastik warzywa i owoce, wybierajmy wodę
czy inne płynne produkty w opakowaniach
szklanych. Bądźmy świadomymi konsumentami
- apeluje Szymon Chojnowski, z-ca prezydent
miasta.

ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ 
W URZĘDZIE 

Dzieci ze świdnickich przedszkoli nr 1, 3 i 15
odwiedziły dzisiaj Urząd Miejski w Świdnicy,
aby przystroić choinki. 

Przedszkolaki przyniosły ze sobą ozdoby,
które wykonały wraz ze swoimi wychowawczy-
niami. Na świątecznych drzewkach zostały po-
wieszone anioły, gwiazdy i kokardy. Nie zabrak-
ło też ręcznie zdobionych bombek oraz koloro-
wych papierowych łańcuchów. Przystrojone
drzewka podziwiać można na parterze w budyn-
ku Urzędu Miejskiego i w Urzędzie Stanu Cywil-
nego. Trzecia z choinek stanęła w gabinecie pre-
zydent miasta. 

Dzieci przekazały także życzenia bożonaro-
dzeniowe dla prezydent Beaty Moskal-Słanie-
wskiej i wszystkich pracowników urzędu.  

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
W najbliższą sobotę, 14 grudnia odbędzie się

zbiórka elektrośmieci. To kolejna tego typu akcja
w mieście organizowana przez firmę AG-EKO
wspólnie z Urzędem Miejskim w Świdnicy. Zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie
można oddać w godz. od 10.00 do 14:00 na
parkingu przed Urzędem Miejskim.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, to wszystkie popsute lub po
prostu niepotrzebne urządzenia, które działają
lub działały kiedyś na prąd lub baterie, czyli
np. pralki, lodówki, żelazka, radia, lokówki,
telewizory, komputery, a nawet zabawki. Tego
typu odpady zawierają w sobie substancje nie-
bezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego mu-
szą być zbierane selektywnie i oddawana do
recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia spe-
cjalistycznym firmom.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracu-
jących przy zbiórce odpadów nie powinniśmy
przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych
telewizorów i sprzętu niekompletnego.

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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przednim sezonie oba kluby ściśle ze sobą
współpracowały, a w Polonii grało wielu
zawodników z Wałbrzycha.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: Basket Świdnica

RECENZJE MUZYCZNE: Gro-
siak/Kartky/Rasta [panel dyskusyjny]
15.12.2019, godz. 17:00
Zapraszamy na panel dyskusyjny, w którym
wezmą udział Natalia Grosiak (MIKRO-
MUSIC) Jakub Janowski (KARTKY) Rafał
Rasta Piotrowski (DECAPITATED)
Wstęp: obowiązują bezpłatne wejściówki,
miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: ARTUR RA-
WICZ - WARSZTATY
16.12-17.12.2019, godz. 08:00
Artur Rawicz poprowadzi warsztaty 16
grudnia w godz. (1.) 8.00 - 12.00 i (2.) 17.00
- 21.00 oraz (3.) 17 grudnia w godz. 8.00 -
12.00. Warsztaty dopołudniowe (1. i 3.) skie-
rowane są głównie do młodzieży szkół śred-
nich. Warsztaty popołudniowe (2.) skiero-
wane są do wszystkich zainteresowanych.
Wstęp zapisy mailowe, miejsce: Klub Bol-
ko, pl. Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

ROBERT KORÓLCZYK SOLO
18.01.2020, godz. 17:00
Teatr Miejski w Jaworze, Rynek 5, Jawor
Bilety: 50 zł

Robert Korólczyk - lider Kabaretu Młodych
Panów, twórca tekstów kabaretowych od lat
bawiący miliony Polaków jako "Góral",
"Górnik Andrzej" i wiele innych postaci.
Jego monologi z dużą dawką ironii i dystan-
su do otaczającej rzeczywistości podbiły
serca widzów! Potrafi naśladować i parodio-
wać. Sprawnie naśladuje gwary, choć pra-
wdziwie zna tylko gwarę śląską. Mówi w
każdym języku, choć zna tylko jeden.
Jego głos jest na tyle charakterystyczny, iż
publiczność często poznaje go nie tylko po
twarzy, ale właśnie po glosie. W trakcie wy-
stępu przeistacza się z postaci w postać, po-
kazując tym samym swój fantastyczny re-
pertuar różnych charakterów. Od dwóch lat
obecny na antenie radia RMF FM, a na stałe
w TVP i Telewizji Polsat. 

"WĘDROWNY BLASK" - RECITAL
PAMIĘCI R. KOŁAKOWSKIEGO
20.12.2019, godz. 18:00
"Wędrowny blask" to wyjątkowa propozycja
słowno-muzyczna Teatru Piosenki. Recital jest
zbiorem autorskich piosenek Romana Kołako-
wskiego w ujęciu chronologicznym, co po-
zwoli zapoznać się z różnorodną twórczością
Artysty i pokaże, w jaki sposób zmieniała się
ona na przestrzeni lat pracy artystycznej.

www.expressem.eu

Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w
terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie
przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyj-
mowane są od razu, wystarczy tylko wylegity-
mowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt
ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy,
którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzy-
stać z usług bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy
Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat,
mogą przekazywać:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- chemikalia, w tym opakowania po chemi-

kaliach,
- odpady zielone,
- odpady ulegające biodegradacji inne niż

zielone,
- inne odpady niebezpieczne powstające w

gospodarstwach domowych,
- papier i tektura, metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło i opakowania ze szkła,
- opakowania wielomateriałowe,
- opakowania ulegające biodegradacji.
 PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Meta-

lowców 4. Działa od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w
godzinach od 10.00 do 14.00.

Elektrośmieci możemy także przekazać
sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas
zakupu nowego sprzętu, zobowiązani są oni nie-
odpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektrycz-

ny i elektroniczny. Obowiązek ten dotyczy wy-
miany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie
nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozo-
stawić w punkcie handlowym stary telewizor. 

W każdym gospodarstwie domowym po-
wstają tzw. odpady problemowe, które ze wzglę-
du na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą
być umieszczone w pojemnikach i kontenerach
przeznaczonych na zmieszane odpady komunal-
ne.

Do odpadów takich należą m.in.:
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady ulegające biodegradacji,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlane i remontowe,
- przeterminowane i niepotrzebne leki.
O tym, gdzie są one przyjmowane można

dowiedzieć się na stronie www.czystaswidni-
ca.pl. 

NOWY DYREKTOR MUZEUM
DAWNEGO KUPIECTWA

Komisja konkursowa w składzie: Szymon
Chojnowski - Zastępca Prezydenta Miasta, Ma-
ciej Rataj - Sekretarz Miasta, Joanna Trojan-Ska-
ła - kierownik Referatu Kultury UM w Świdnicy,
Danuta Morańska i Ryszard Makowski - przed-

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp 25 zł normalny / 15 zł ulgowy, miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: ŚOK

SPORTOWA KOLĘDA
20.12.2019, godz. 18:00
Tradycyjne świąteczne spotkanie środowisk
sportowych przy ognisku i świątecznych
melodiach.
Wstęp wolny, miejsce: Teren przy lodowi-
sku ŚOSiR, ul. Śląska, organizator: ŚOSiR

KONCERT KOLĘD
21.12.2019, godz. 17:00
Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd ze-
społu "Totus Musicus" i jego gości pt. "Na-
rodził nam się Zbawiciel". Wystąpią: - "Asi-
nus musicus" -Zespół Muzyki Dawnej ze
Szkoły Podstawowej w Dobroszycach -
"Carmen Alacre" - "Domeniques Consort" -
"Totus Musicus"
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: MDK

WERNISAŻ "KARTKA ŚWIĄTECZ-
NA, BOŻE NARODZENIE, NOWY
ROK"
21.12.2019, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na wernisaż konkur-
su plastycznego "Kartka Świąteczna, Boże
Narodzenie, Nowy Rok".
Wstęp wolny, miejsce: hol teatru ŚOK, or-
ganizator: MDK

WERNISAŻ "Kartka Świąteczna, Boże
Narodzenie, Nowy Rok"
21.12.2019, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na wernisaż konkur-
su plastycznego "Kartka Świąteczna, Boże
Narodzenie, Nowy Rok".
Wstęp wolny, miejsce: Hol Teatru ŚOK, or-
ganizator: MDK

XIV SILESIAN WINTER CUP
27.12-30.12.2019, godz. 9:00
Tradycyjnie w okresie między świętami Bo-
żego Narodzenia i Nowym Rokiem młodzi
piłkarze spotkają się na prestiżowym turnie-
ju halowym.

stawiciele Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej
w Świdnicy, Jan Górski - przedstawiciel Rady
Muzeum oraz Radosław Skowron - przedstawi-
ciel załogi Muzeum Dawnego Kupiectwa, jedno-
myślnie rekomendowała na stanowisko dyrekto-
ra Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
pana Dobiesława Karsta. Wybór ten został za-
twierdzony przez prezydent miasta, Beatę Mo-
skal-Słaniewską. Powołanie na stanowisko dyre-
ktora muzeum nastąpi po otrzymaniu opinii sto-
warzyszeń zawodowych i twórczych właści-
wych ze względu na rodzaj działalności prowa-
dzonej przez placówkę.

Dobiesław Karst posiada dziewiętnastoletnie
doświadczenie zawodowe. W Muzeum Dawne-
go Kupiectwa pracuje od listopada 2000 roku .
Ukończył studia wyższe magisterskie na Uni-
wersytecie Wrocławskim na kierunku archeolo-
gia, uzyskał także tytuł doktora nauk humanisty-
cznych w zakresie archeologii.  

W przedstawionej koncepcji pracy Muzeum
Dawnego Kupiectwa nowy dyrektor zwraca
uwagę na działania związane z promocją instytu-
cji, nieustanny jej rozwój, czyli dostosowanie
oferty i sposób prezentowania eksponatów do
wymagań współczesnego odbiorcy z wykorzy-
staniem możliwości technicznych. 

- Moim celem jest otwarcie muzeum na
turystów z zagranicy. Priorytetem jest uzupeł-
nienie systemów audioguide w język angielski
i niemiecki. Konieczne jest także wyposażenie
ekspozycji w systemy multimedialne. które w
postaci wyświetlanych rekonstrukcji cyfro-
wych, bądź filmów ukazywałyby sceny ku-
pieckie lub zdarzenia z przeszłości Świdnicy.
Chciałbym do nagrania tych multimediów za-
angażować świdniczan oraz pracowników
miejskich instytucji kultury - mówi Dobiesław
Karst.  

Pozyskiwanie pozabudżetowych środków
m.in. z programów ogólnopolskich skierowa-
nych do instytucji kultury, dotacji unijnych czy
też z fundacji, na realizację wyznaczonych celów
- to kolejne tematy zawarte w autorskim progra-
mie działania muzeum. 

- Zamierzam przeprowadzić modernizację
muzeum i w tym celu starać się o dofinansowanie
tego zadania m. in. z Regionalnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mod-
ernizację stałych ekspozycji można także wes-
przeć funduszami z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego czy tez z różnych fundacji
np. Santander z programu "Tu mieszkam, tu
zmieniam" - dodaje Dobiesław Karst. 

Nowy dyrektor Muzeum Dawnego Kupiec-
twa zostanie powołany na okres 3 lat. Swoją
pracę rozpocznie 1 stycznia 2020 roku.  

ŚWIDNICKA KOLĘDA 2019 
Już 13 grudnia rozpocznie się Świdnicki Jar-

mark Bożonarodzeniowy. Do 22 grudnia na
czterdziestu stoiskach, w drewnianych straga-
nach wystawienniczych, świdniczanie będą
mieli okazje kupić między innymi: ekoprze-
twory, miody, wędliny, rękodzieło drewniane,
czekoladki, kołacze, ceramikę użytkową i ar-
tystyczną, biżuterię ręcznie robioną czy też
smakołyki przygotowane przez panie z kół go-
spodyń wiejskich.

Atrakcją dla najmłodszych będzie w tym ro-
ku snowtubing, czyli ślizgi na pontonach. Na
bezpłatne zjazdy zapraszamy w sobotę i niedzie-
lę, 21 i 22 grudnia od godz. 10.00 do 18.00.
Tradycyjnie na Rynku stanie zagroda reniferów.
W sobotę, 21 grudnia od godz. 11.00 do 17.00
dzieci będą mogły zasiąść w saniach i uwiecznić
na zdjęciach spotkanie z białobrodym Mikoła-
jem. Przez dwa dni, czyli 14 i 15 grudnia od godz.
12.00 do godz. 15.00 Mikołaj wraz z konikiem
Kometkiem przygotuje dla dzieci kolejną niespo-
dziankę, czyli przejażdżki na kucyku. 
W niedzielę, 22 grudnia o godz. 16.30 zaprasza-
my do Rynku na jasełka przygotowane przez
Młodzieżowy Dom Kultury. A już o godz . 17.00
na "Wigilię wszystkich świdniczan", podczas
której harcerze wręczą gospodarzom światełko

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo
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Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: Gryf Świdnica

SYLWESTROWY KONCERT, OPE-
RETKI, MUSICALU I TAŃCA
31.12.2019, godz. 20:00
Największe operetkowe, musicalowe, tane-
czne i instrumentalne hity w mistrzowskim
wykonaniu. Piękne głosy, wspaniałe tańce,
stylowe kostiumy, humor, wdzięk, wyjątko-
wa muzykalność i niespotykany tempera-
ment sceniczny a także znakomity kontakt z
publicznością.
Wstęp 85/75 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA
12.01.2020, godz. 10:00
Impreza tradycyjnie otwierająca sportowy
sezon w Świdnicy. Podobnie jak przed ro-
kiem organizatorzy: Świdnicka Grupa Bie-
gowa, firma ZUPBADURA, Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miejski
w Świdnicy przygotują dla dorosłych i dzie-
ci trasy w okolicach hali Zawiszów. Biegi
główne na dystansie 5 i 10 km.
Wstęp wpisowe od 10 i 39 zł, miejsce: Hala
sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkie-
łowicz, ul. Galla Anonima, organizator:
ŚGB, SOSiR, UM Świdnica

KRYSTYNA GIŻOWSKA - KONCERT
21.01.2020, godz. 18:00
Zapraszamy Państwa serdecznie na wyjąt-
kowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
w wykonaniu Krystyny Giżowskiej. W reci-
talu piosenkarka zaśpiewa swoje największe
przeboje, które znamy i lubimy: "Złote Ob-
rączki", "Przeżyłam z Tobą tyle lat", "Nie
było ciebie tyle lat".
Wstęp 40 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

TEATR PIASKU TETIANY GALITSY-
NY - "KRÓLOWA ŚNIEGU"
24.01.2020, godz. 18:30
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-

betlejemskie. Bożonarodzeniowe życzenia prze-
każą mieszkańcom prezydent miasta oraz przed-
stawiciele różnych wyznań religijnych. Świdni-
czanie będą mieli też okazję podzielić się opłat-
kiem, wypić gorący barszczyk i wspólnie kolę-
dować. 

Program szczegółowy 
"Świdnicka Kolęda 2019"

13 grudnia, piątek
godz. 10.00 - 19.00 - Jarmark Bożonarodze-
niowy
Świąteczne spotkania z cystersem - spacer
tematyczny po bibliotece. Miejsce: Miejska
Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18.
Obowiązują zapisy - tel. 74 640-09-37
godz. 10.00-18.00 - Świąteczny kiermasz w
Bibliotece. Miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Franciszkańska 18.
godz. 16.00 - Rodzinna Pracownia św. Miko-
łaja. Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Franciszkańska 18. Obowiązują zapisy:
tel. 74 640-09-42
godz. 16.00 - Świąteczne kino seniora. Miej-
sce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Fran-
ciszkańska 18.
godz. 17.00 - Wernisaż wystawy fotografii
Krzysztofa Wojnarowskiego "Między Mni-
chem a Szatanem". Miejsce: Wieża Ratuszo-
wa, ul . Wewnętrzna 4

14 grudnia, sobota
godz. 9.30-17.00 - IV Neptun International
Swimming Meeting. Miejsce: basen kryty,
ul. Równa 9. Organizator: Klub Sportowy
Neptun Świdnica
godz. 10.00 - 19.00 - Jarmark Bożonarodze-
niowy
godz. 10.00 - Warsztaty malowania bombek.
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
(informacja w Młodzieżowym Domu Kultu-
ry, tel. 74 851 33 30)
godz. 10.00-14.00 - Świąteczny kiermasz w
Bibliotece. Miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Franciszkańska 18.
godz. 12.00-15.00 - Konik "Kometek" z Mi-
kołajem w Rynku - darmowe przejażdżki dla
dzieci po Rynku.
godz. 12.00-15.00 - W blasku odblasków -
Straż Miejska rozdaje dzieciom gadżety od-
blaskowe i łakocie. Miejsce: Rynek
godz. 12.30 - Warsztaty familijne. Miejsce:
Galeria Fotografii, Rynek 44. Obowiązują
zapisy: h.szymanska@sok.com.pl - do dnia
10 grudnia
13.00 - Wycieczka z przewodnikiem - spacer
po Świdnicy  trasami wycieczek opracowa-
nymi podczas realizacji projektu "Domowe
krajobrazy i ich opowieści" (w ramach trwa-

łości projektu). Miejsce: zbiórka przed wej-
ściem do Muzeum Dawnego Kupiectwa

15 grudnia, niedziela
godz. 10.00 - 19.00 - Jarmark Bożonarodze-
niowy
12.00-15.00 - Konik "Kometek" z Mikoła-
jem w Rynku - darmowe przejażdżki dla
dzieci po Rynku.
godz. 17.00 - Recenzje Muzyczne: Natalia
Grosiak (Mikromusic) + Jakub Jankowski
(Kartky) + Rafał Piotrowski (Decapitated) -
panel dyskusyjny. Miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11

16 grudnia, poniedziałek
godz. 10.00 - 19.00 - Jarmark Bożonarodze-
niowy
Świąteczne kino przedszkolaka. Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Francisz-
kańska 18. Obowiązują zapisy - tel. 74 640-
09-37
godz. 14.00-19.00 - Festiwal Stołów Bożo-
narodzeniowych - prezentacja prac. Miejsce:
Galeria Świdnicka, ul. Westerplatte 29. Or-
ganizator: Zespół Szkół Hotelarsko-Turysty-
cznych
godz. 16.00 - Rodzinna Pracownia św. Miko-
łaja. Miejsce: Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki
Publicznej, ul. Wrocławska 44. Obowiązują
zapisy: tel. 74 852-46-51
godz. 16.00 - Rodzinna Pracownia św. Miko-
łaja. Miejsce: Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki
Publicznej, ul. Kraszowicka 55. Obowiązują
zapisy: tel. 74 852-46-22

17 grudnia, wtorek
godz. 10.00 - 19.00 - Jarmark Bożonarodze-
niowy
Świąteczne kino przedszkolaka. Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Francisz-
kańska 18. Obowiązują zapisy - tel. 74 640-
09-37
godz. 16.00 - Rodzinna Pracownia św. Miko-
łaja. Miejsce: Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki
Publicznej, tymczasowa siedziba w Szkole
Podstawowej nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich
30. Obowiązują zapisy: tel. 74 640-09-50
godz. 18.00 - Wystawa "Świdniczan portret
z marzeń". Wystawa jest podsumowaniem
projektu fotograficznego w ramach stypen-
dium Prezydent Miasta Świdnicy w dziedzi-

ciąg dalszy na str. 6
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giem, piaskiem i światłem. Poczuj dreszczyk
emocji i dziecięcą radość.
Wstęp 65 zł - 85 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

SONORI ENSAMBLE - KONCERT
KARNAWAŁOWY
26.01.2020, godz. 18:00
Karnawałowa podróż muzyczna północ-po-
łudnie, wschód-zachód to przebojowy pro-
gram muzyki operowej i klasycznej z róż-
nych stron świata!
Wstęp 60/50 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: Sonori Ensamble

THE CUBAN LATIN JAZZ
31.01.2020, godz. 19:00
The Cuban Latin Jazz w projekcie Music of
Buena Vista to ogromna dawka muzyki ro-
dem z Kuby, muzyki, która ekscytuje, za-
chwyca i jest pełna pasji. To niezwykłe po-
łączenie muzyki jazzowej, latynoskiej i ku-
bańskich rytmów.
Wstęp 50 zł - 60 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU
01.02.2020, godz. 17:00
"Tego jeszcze nie grali" - to najnowszy pro-
gram Kabaretu Moralnego Niepokoju, twór-
ców serialu "Ucho prezesa". Ale akurat po-
lityki nie ma tu zbyt wiele, bo na świecie
dzieje się zbyt dużo, żeby zajmować się tylko
nią, zresztą ile można?
Wstęp 80 zł - 90 zł, organizator: ŚOK

"KSIĘŻNICZKA CZARDASZA" (ope-
retka)
08.02.2020, godz. 18:00
"Księżniczka czardasza" to jedna z najbar-
dziej znanych i uwielbianych operetek napi-
sana przez najwybitniejszych librecistów
wiedeńskich. Operetka przepełniona jest
największymi hitami łączącymi czar wie-
deńskich salonów i węgierskich rytmów.
Wstęp 70/60 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: Teatr Arte
Creatura

"TO TYLKO SEX" (spektakl)
23.02.2020, godz. 17:00
Wielki przebój West Endu w opracowaniu ar-
tysty kabaretowego Szymona Jachimka  zwią-
zanego z kabaretem Limo. Aktorka Olga
Bołądź z dużą dozą pikanterii i humoru przed-
stawi cenne rady i wskazówki, które wzbogacą
życie erotyczne wszystkich, bez wyjątków!
Wstęp 80/70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

"KOCHANIE WRÓCIŁEM" (spektakl)
28.02.2020, godz. 18:00
Szalona francuska farsa w gwiazdorskiej ob-
sadzie z Marią Pakulnis i Marta Wierzbicką
na czele.

nie kultury na 2019 rok, które jest realizowa-
ne dzięki wparciu finansowemu Gminy Mia-
sto Świdnica. Miejsce: Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. Długa 33

18 grudnia, środa
godz. 10.00 - 19.00 - Jarmark Bożonarodze-
niowy
Świąteczne kino przedszkolaka. Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkań-
ska 18. Obowiązują zapisy - tel. 74 640-09-37
12.00-16.00 - Mikołaj dla Świdniczan. Miej-
sce: Rynek. Mikołaj będzie rozdawał świdni-
czanom kartki i słodkości. 

19 grudnia, czwartek
godz. 10.00 - 19.00 - Jarmark Bożonarodze-
niowy
Świąteczne kino przedszkolaka. Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Francisz-
kańska 18. Obowiązują zapisy - tel. 74 640-
09-37
12.00-16.00 - Mikołaj dla Świdniczan. Miej-
sce: Rynek. Mikołaj będzie rozdawał świdni-
czanom kartki i słodkości. 
godz. 17.30 - Rozstrzygnięcie konkursu "Na
najładniej oświetlony i przystrojony dom i
balkon". Miejsce: Wieża Ratuszowa, ul. We-
wnętrzna 4, I piętro

20 grudnia, piątek
godz. 10.00 - 19.00 - Jarmark Bożonarodze-
niowy
Świąteczne kino przedszkolaka. Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Francisz-
kańska 18. Obowiązują zapisy - tel. 74 640-
09-37
godz. 16.00 - Świąteczne kino seniora. Miej-
sce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Fran-
ciszkańska 18.
godz. 17.00 - Wigilia Organizacji Pozarządo-
wych. Miejsce: Centrum Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych, sala konferencyjna, ul.
Długa 33

godz. 18.00 - "Wędrowny blask" - recital
pamięci Romana Kołakowskiego. Miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 45. Bilety: przed-
sprzedaż - 25 zł normalny, 15 zł ulgowy
(uczniowie i seniorzy), w dniu koncertu - 35
zł normalny, 25 zł ulgowy
 godz. 18.00 - "Sportowa Kolęda" - świątecz-
ne spotkanie ludzi sportu i kibiców przy og-
nisku. Miejsce: plac przed lodowiskiem, ul.
Śląska 35
godz. 19.00 - Wernisaż wystawy plastycznej
"Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa".
Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Ry-
nek 37.

21 grudnia, sobota
godz. 10.00 - 19.00 - Jarmark Bożonarodze-
niowy
godz. 10.00 - Świąteczne planszowanie z
KOSTKĄ. Miejsce: Miejska Biblioteka Pub-
liczna, ul. Franciszkańska 18
godz. 10.00-18.00 - Snowtubing - darmowe
ślizgi na pontonach. Miejsce: Rynek
godz. 11.00-17.00 - Zagroda reniferów św.
Mikołaja . Miejsce: Rynek
godz. 13.00 i godz. 15.00 - Świąteczna para-
da na szczudłach. Miejsce: Rynek
godz. 16.00 - Wernisaż konkursu plastyczne-
go "Kartka Świąteczna-Boże Narodzenie-
Nowy Rok". Miejsce: hol sali teatralnej
ŚOK, Rynek 45
godz. 17.00 - Koncert Kolęd "Zespół Totus
Musicus i jego goście". Miejsce: sala teatral-
na ŚOK, Rynek 45

22 grudnia, niedziela
godz. 10.00 - 19.00 - Jarmark Bożonarodze-
niowy 
godz. 10.00-18.00 - Snowtubing - darmowe
ślizgi na pontonach. Miejsce: Rynek
godz. 12.00-18.00 - Żywa Szopka. Miejsce:
Rynek
13.00-15.00 - Wizyta Mikołaja z Laponii -
Mikołaj będzie wręczał dzieciom prezenty
przygotowane przez rodziców. Miejsce: Rynek
godz. 16.30 - "Żywa Szopka" - jasełka przy-
gotowane przez Młodzieżowy Dom Kultury.
Miejsce: Rynek
godz. 17.00  - "Wigilia wszystkich Świdni-
czan":

ciąg dalszy ze str. 5
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-  przekazanie Gospodarzom światła betle-
jemskiego przez harcerzy
- życzenia od Gospodarzy oraz przedstawi-
cieli wyznań religijnych Świdnicy dla zebra-
nych gości, dzielenie się opłatkiem i gorący
barszczyk
- wspólne kolędowanie
godz. 19.30 - Koncert Adwentowy. Łucja
Nikolska - flet, Maciej Bator - organy. W
programie: Bach, Vivaldi, muzyka adwento-
wa. Miejsce: Kościół pw. św. Józefa, ul. Kot-
larska 19. 

27-30 grudnia
od godz. 9.00 - XVI Międzynarodowy Tur-
niej Piłkarski Silesian WINTER CUP 2019.
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa im.
Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla Anonima 1a
29 grudnia, niedziela
godz. 16.30 - Koncert Świąteczny. Miejsce:
Kościół Pokoju, pl. Kościelny 6. Marcjanna
Myrlak - mezzosopran, Zuzanna Bator - or-
gany, Dziki Chór, Chór Szkoły Podstawowej
nr 1. W programie: muzyka na Boże Naro-
dzenie

31 grudnia, wtorek
godz. 20.00 - Sylwestrowy koncert operetki,
musicalu i tańca. Miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 45. Organizator: Agencja Arty-
styczna Skala, www.sok.com.pl Bilety:
85/75 zł

4 stycznia, sobota
od godz. 15.00 - VIII Charytatywny Halowy
Turniej Piłki Nożnej z udziałem zawodników
z polskiej ekstraklasy, mediów, przyjaciół
Fundacji "ŁączyNasFootball". Miejsce: Ha-
la Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz, ul. Galla Anonima 1a. Wstęp: 10

zł - cegiełka na cele charytatywne - Adam
Szczurek, Konrad Cyparski, Adam Chody-
niecki, Ksawery Zbroszczyk

6 stycznia, poniedziałek
godz. 14.00 - Świdnicki Orszak Trzech Króli.
Miejsce: wymarsz z pl. św. Jana Pawła II

9 stycznia, czwartek
godz. 17.00 - Rozstrzygnięcie konkursu foto-
graficznego "Świątecznie w Świdnicy".
Miejsce: Wieża Ratuszowa, ul. Wewnętrzna
4, I piętro

12 stycznia, niedziela
godz. 10.00-15.00 - Świdnicki Bieg Nowo-
roczny ZUPBADURA 2020. Miejsce: obie-
kty sportowe na os. Zawiszów
godz. 19.00 - Świąteczne kolędowanie z Or-
kiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych
we Wrocławiu. Miejsce: Katedra Świdnicka

KOMISARZ LEW TRAFI 
DO NAJMŁODSZYCH 

Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słanie-
wska przekazała Zastępcy Komendanta Powia-
towego Policji w Świdnicy podinsp. Adamowi
Jackowi Pilchowi zakupione przez miasto ma-
skotki komisarza Lwa. Posłużą one policjantom
do łagodzenia negatywnych emocji u dzieci bę-
dących świadkami interwencji policji. Maskotka

www.expressem.eu www.expressem.eu

Wstęp 95/85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

GALA WIEDEŃSKA - KONCERT SCE-
NY KAMIENICA
15.03.2020, godz. 18:00
Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncer-
tów, odbywających się w Wiedniu. Wystąpią
wybitni soliści śpiewacy z powodzeniem
odnoszący sukcesy na arenie międzynarodo-
wej. Całości dopełni piękna scenografia, re-
kwizyty i bajeczne kostiumy.
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 44, organizator: ŚOK

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

ŚWIDNICKA KOLĘDA W BIBLIOTE-
CE
do 21.12.2019, godz. 8:00
Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie za-
prasza do zapoznania się z ofertą przygoto-
waną na Świdnicką Kolędę 2019.
Wstęp wolny, miejsce: MBP w Świdnicy,
organizator: MBP Świdnica

Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie za-
prasza do zapoznania się z ofertą przygoto-
waną na Świdnicką Kolędę 2019.
13.12.2019 (10.00-18.00) Świąteczny kier-
masz w Bibliotece, MBP ul. Franciszkańska
18, wstęp wolny
14.12.2019 (10.00-14.00) Świąteczny kier-
masz w Bibliotece, MBP ul. Franciszkańska
18, wstęp wolny
13.12.2019 (16.00) Świąteczne kino senio-
ra, MBP ul. Franciszkańska 18, wstęp wolny
20.12.2019 (16.00) Świąteczne kino senio-
ra, MBP ul. Franciszkańska 18, wstęp wolny
09.12.-13.12.2019 Świąteczne spotkania z
cystersem - spacer tematyczny po bibliotece,
MBP ul. Franciszkańska 18, obowiązują za-
pisy tel. 74/640-09-37
16.12. - 20.12.2019 r. Świąteczne kino
przedszkolaka, MBP ul. Franciszkańska 18,
obowiązują zapisy tel. 74/640-09-37

ciąg dalszy na str. 8
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ta będzie wykorzystywana również podczas
działań edukacyjnych w szkołach.

Komisarz Lew jest bardzo dobrze znany
dzieciom. Budzi wyłącznie pozytywne emocje i
jest bardzo pomocny podczas akcji profilaktycz-
nych prowadzonych przez policjantów wśród
najmłodszych. 

- Maskotki mają pomagać dzieciom poszko-
dowanym w wypadkach i innych zdarzeniach, w
ich psychologicznym kryzysie. Psychika dziecka
wymaga szczególnej pielęgnacji i ochrony, a taką
może dać pluszowa maskotka, cechami przy-
pominająca jednego z policjantów. Do takiej za-
bawki można nabrać pozytywnych uczuć, a na-
wet obdarzyć ją tym co u dziecka najcenniejsze,
zaufaniem - mówi podinsp. Adam Jacek Pilch.

Działania te wpisują się w zadania gminy
związane z profilaktyką alkoholową oraz prze-
ciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W sumie
zakupiono 100 szt. maskotek, które zostały prze-
kazane Komendzie Powiatowej Policji w Świd-
nicy. 

- Wspieramy policjantów w ich codziennej
służbie. W ubiegłym roku przekazaliśmy tutej-
szej komendzie strój komisarza Lwa, teraz otrzy-
mali od nas jego wierne repliki w nieco mniej-
szych rozmiarach - mówi Beata Moskal-Słanie-
wska, prezydent Świd-
nicy. 

W MDK...

OGÓLNOPOLSKIE
SUKCESY

PLASTYCZEK 
Z "MANSARDY"

Listopad okazał się
szczęśliwy dla uczestni-
czek zajęć w pracowni
plastycznej "Mansarda"
z MDK w Świdnicy.
DOROTA KRYŚPIAK
zdobyła II miejsce w II
Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym
"PEJZAŻ NASZ POL-
SKI"w kategorii wieko-
wej 8-10 lat. Organiza-
torem konkursu był
Młodz ieżowy Dom
Kultury im. Janusza
Korczaka w Chodzieży.
Na wystawę pokonkur-
sową została zakwalifi-
kowana praca Heleny
Guźlińskiej.

Natomiast w XXV
Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym
"MOJE MIASTO -
MOJA MIEJSCO-
WOŚĆ", organizowa-
nym przez Młodzieżo-
wy Dom Kultury im.

Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, wyróż-
nienie w kategorii szkół ponadpodstawowych
zdobyła WIKTORIA GOŁUCH. Kwalifikację
do wystawy pokonkursowej zdobyła Kamila Łu-
czak.

info: MDK Świdnica

III BOŻONARODZENIOWY
TURNIEJ SZACHOWY

Serdecznie zapraszamy na III Bożonarodze-
niowy Turniej Szachowy, który odbędzie się 21-
22 grudnia 2019 r., godz. 9:00 w Klubie Bolko,
Plac Grunwaldzki 11, Świdnica.

Zapisy tylko do 18 grudnia poprzez sms (z
podaniem imienia, nazwiska oraz daty urodze-
nia) na nr telefonu 785 507 357

info: MDK Świdnica

KONKURS PLASTYCZNY 
"Kartka Świąteczna

- Boże Narodzenie - Nowy Rok"
Wernisaż i podsumowanie konkursu odbę-

dzie się 21 grudnia 2019 roku, o godz.16.00, w
holu Teatru Miejskiego w Świdnicy, Rynek 45.

Komisja w składzie : Dorota Hurlak, Olena
Surina i Elżbieta Studnicka oceniła 428 prac,
które wpłynęły na konkurs i postanowiła przy-
znać 20 nagród i 52 wyróżnienia.

NAGRODY: (prace od nr 1 do nr 8 zostały
zakwalifikowane do druku)

1. MAJA ANTOS - CIUPIN SP 8 Świdnica
2. KAROLINA KRUPA MDK Gorlice
3. WERONIKA GUGULSKA MDK Gorlice
4. Bartłomiej  TOMCZAK II LO Świdnica

21.12.2019 (10.00) Świąteczne planszowa-
nie z KOSTKĄ, MBP ul. Franciszkańska 18,
wstęp wolny
Jak co roku, w ramach Świdnickiej Kolędy,
Miejska Biblioteka Publiczna jest organiza-
torem warsztatów literacko-plastycznych pt.
"Rodzinna pracownia św. Mikołaja". To do-
skonały sposób na wspólne spędzenie przed-
świątecznego czasu. Do udziału w warszta-
tach zapraszamy rodziców wraz z dziećmi w
wieku szkolnym (6+):
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Mło-
dzieży ul. Franciszkańska 18, 13 grudnia
godz.16.00, obowiązują zapisy tel. 74/640-
09-42
Filia nr 2 tymczasowa siedziba w Szkole
Podstawowej nr 2 przy ul. Ofiar Oświęcim-
skich 30, 17 grudnia godz. 16.00, obowiązu-
ją zapisy tel. 74/640-09-50
Filia nr 5 ul. Kraszowicka 55, 16 grudnia
godz. 16.00, obowiązują zapisy tel. 74/852-
46-22
Filia nr 1 ul. Wrocławska 44, 16 grudnia
godz. 16.00, obowiązują zapisy tel. 74/852-
46-51

RECENZJE MUZYCZNE: Grosiak /
Kartky / Rasta [panel dyskusyjny]
15 grudnia 2019, godz. 17:00 - 18:30
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica

Już po raz 4 pytamy Was: JAKICH ARTY-
STÓW CHCIELIBYŚCIE ZOBACZYĆ W
ŚWIDNICY?
Na Wasze odpowiedzi czekamy do 22 grud-
nia a szczegóły konkursu znajdziecie na
stronie:
http://sok.com.pl/wydarzenie/recenzje201
9/
Tydzień wcześniej, 15 grudnia, zapraszamy
na panel dyskusyjny, w którym wezmą
udział
Natalia Grosiak (MIKROMUSIC)
Jakub Jankowski (KARTKY)
Rafał Rasta Piotrowski (DECAPITATED)

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI DO ODBIO-
RU WYŁĄCZNIE W KASACH ŚOK!

ciąg dalszy ze str. 7
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5. DOROTA KRYŚPIAK MDK Świdnica
6. JULIA STARNAWSKA ZS Szczawno
Zdrój 
7. NELA WROŃSKA SP 5 Biłgoraj
8. KONRAD KURCZUK SP 30 Lublin
9. NATALIA STRZELCZYK MDK Świdni-
ca / 2 prace
10. AGATA FEDORONOK ZS Szczawno
Zdrój
11. ZUZANNA BŁAZIAK SP 30 Lublin
12. NATALIA CHOWANIEC ZSH-T Świd-
nica
13. SARA  GROŃSKA SP 6 Świdnica / 2
prace
14. KALINA ZIĘCINA SP 6 Świdnica
15. FILIP BURAS SP 6 Świdnica
16. KARINA  KNAPIK MDK Gorlice
17. EMILIA WITWICKA SP 5 Jawor
18. URSZULA GROSZEK SP 10 Tarno-
brzeg
19. NATASZA MIKUS MDK Świdnica
20. NINA PORADZISZ MDK Świdnica

W MBP...

WOLONTARIUSZ ROKU 2019!
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się pod-

czas Świdnickiej Gali Wolontariatu. - To święto
tych, którzy dobrowolnie niosą dobro - mówiła
prowadząca, zastępca dyrektor Świdnickiego
Ośrodka Kultury, Bożena Kuźma. - Te nasze gale
spotkania to ukoronowanie waszej działalności,
którą czynicie codziennie. Dawanie jest fantasty-
czną rzeczą i sprawia, że czyjeś życie jest pełniej-
sze. Dziękuję Wam za to dawanie siebie - tłuma-
czyła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słanie-
wska.

Podczas gali wręczono nagrody w trzech ka-
tegoriach: świdnicki wolontariusz roku, świdni-
cka organizacja pozarządowa 2019, świdnickie
miejsce przyjazne wolontariuszom.

Nagrodzeni w kategorii Świdnicki wolonta-
riusz roku:
◆ Wanda Sulikowska
◆ Mikołaj Bobowski
◆ Zofia Wychowanek
◆ Krystyna Jankotowicz
◆ Maria Kociuba
◆ Julia Kot

Nagrodzeni w kategorii Świdnicka organiza-
cja pozarządowa 2019:
◆ Fundacja ładne historie
◆ Stowarzyszenie amazonki
◆ Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów

Południowo-wschodnich
◆ Świdnicka grupa biegowa

Nagrodzeni w kategorii Świdnickie miejsce
przyjazne wolontariuszom:
◆ III miejsce i 500 zł - Nieformalna grupa wo-

lontariuszy "Szydełkomaniaczki"
◆ II miejsce, 500 zł oraz bon prezentowy -

Szkolny klub wolontariusza "W głowie się
nie mieści" działający przy SP2

◆ I miejsce i 2 tys. zł - Szkolny klub wolonta-
riuszy działający przy szkole "Bliżej dzie-
cka"

ZNAMY MISTRZÓW
Zakończył się pierwszy cykl reaktywowa-

nych po dwudziestu latach Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. Ostatnie tego-
roczne spotkanie na stadionie im. Janusza Ku-
socińskiego w Świdnicy odbył się w czwartek,
5 grudnia. Mimo mroźnej aury wystartowało

114 osób. W sumie, w
przynajmniej w jednej
edycji wzięły udział 202
osoby, a 114 wystąpiło
w trzech lub czterech
zawodach i w nagrodę
za systematyczność zo-
stało uhonorowanych
pamiątkowym medala-
mi.

Świdnickie Czwar-
tki Lekkoatletyczne to
wspólna inicjatywa
Świdnickiej Grupy Bie-
gowej, Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekre-
ac j i  ,  Powia towego
Zrzeszenia LZS w
Świdnicy i Urzędu
Miejskiego w Świdnicy.
W gronie sponsorów
znaleźli się firmy: SO-
NEL, Szkoła Spawania
Wiktora Brydaka, Ma-
tex i JAKO, ZUPBA-
DURA. Ci ostatni na
grudniowe spotkanie
ufundowali słodycze,
którymi spora grupa Mi-
kołajów i Śnieżynek
częstowała młodych
biegaczy.

Finał cyklu uświet-
nili swoją obecnością
zast ępy prezydent
Świdnicy  Szymon
Chojnowski i Jerzy Żad-
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Spotkanie poprowadzi Artur Rawicz (CGM
/ Mystic / Show The Show), który razem z
zaproszonymi gośćmi poszuka odpowiedzi
na pytanie "po co komu dziennikarstwo mu-
zyczne?" Rzucimy okiem na to zagadnienie
z perspektywy artystów, wytwórni, mediów,
promotorów i fanów.
Artur Rawicz poprowadzi też w Świdnicy
warsztaty pisania recenzji muzycznych (16-
17 grudnia). Udział w nich ułatwi Wam na-
pisanie tekstu do naszego konkursu. 

ALCHEMIA TEATRALNA: "CHRZCI-
NY" (premiera)
15 grudnia 2019 godz.19:00 - 21:00
16 grudnia 2019 godz.19:00 - 21:00
17 grudnia 2019 godz.19:00 - 21:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 10 zł
Serdecznie zapraszamy na najnowszy spe-
ktakl grupy dorosłych Alchemii teatralna
"CHRZCINY. Komedia, przynajmniej w za-
łożeniu".
To komediowa opowieść o wiecznie trapią-
cych nas problemach rodzinnych, które lu-
bią eskalować w momencie, gdy wszyscy
spotykają się w jednym miejscu przy uro-
czystych okazjach. Konflikty, wzajemne
wyrzuty i pretensje, rozziew pomiędzy mia-
stowymi i tymi, ze wsi są paliwem napędza-
jącym akcję tej szalonej farsy.
Autor: Andrzej Rozmus
Reżyseria: Juliusz Chrząstowski,
Ruch sceniczny: Tomasz Dajewski
Scenografia: Robert Kukla
Aranżacje muzyczne: Dariusz Jaros
Obsada: Czesława Greś, Krystyna Kowalo-
nek, Angelika Jaśkiewicz, Bożena Kuźma,
Mariola Mackiewicz, Halina Szymańska,
Teresa Wagilewicz, Marta Żywicka-Hamdy,
Zbigniew Curyl, Krzysztof Frączek, Jacek
Iwancz, Robert Kaśków, Krzysztof Paruch,
Tadeusz Szarwaryn

RECENZJE MUZYCZNE: Artur Ra-
wicz [warsztaty dziennikarskie]
16 grudnia 2019 godz.08:00 
17 grudnia 2019 godz.12:00
Już po raz 4 pytamy Was: JAKICH ARTY-
STÓW CHCIELIBYŚCIE ZOBACZYĆ W
ŚWIDNICY? Na Wasze odpowiedzi czeka-
my do 22 grudnia a szczegóły konkursu
znajdziecie na stronie: 
http://sok.com.pl/wydarzenie/recenzje2019/
Tydzień wcześniej zapraszamy Was do
udziału w warsztatach pisania recenzji.
Udział w nich jest bezpłatny (obowiązują
zapisy mailowe), a do wyboru macie 3 ter-
miny:
1. 16 XII (poniedziałek), 8:00 - 12:00
2. 16 XII (poniedziałek), 17:00 - 21:00
3. 17 XII (wtorek), 8:00 - 12:00
Warsztaty poranne (1. i 3.) skierowane są do
młodzieży szkół średnich.
Warsztaty popołudniowe (2.) skierowane są
do wszystkich zainteresowanych.
OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC na war-
sztatach 1. i 3. (4 miejsca dla uczniów każdej
ze szkół)
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2 grudnia w Trutnovie odbyło się seminarium
realizowane w ramach projektu "Miasta Trutnov
i Świdnica razem dla biznesu". Spotkanie po-
święcono tematowi zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce oraz w Cze-
chach.

O czym konkretnie rozmawiano? Jakie
wnioski wyciągnięto po spotkaniu?

Seminarium wyjazdowe dla małych przed-
siębiorców oraz osób rozpoczynających działal-

ność gospodarczą i start up’ów było kolejną oka-
zją do poznania procedur zakładania firmy w
Polsce oraz w Czechach.

Uczestnicy dowiedzieli się, jakich formalno-
ści należy dopełnić, które urzędy odwiedzić, na
co zwrócić uwagę przy rejestrowaniu firmy, jak
wygląda kwestia siedziby, konta bankowego,
zezwoleń. JUDr. David Borovec, radca prawny
oraz autor podręcznika dla początkujących
przedsiębiorców w Czechach, powstałego w ra-
mach projektu "Razem dla biznesu" omówił tak-
że formy działalności gospodarczej, procedury
prawne i obowiązki przedsiębiorcy. Goście do-
wiedzieli się, jak zakładanie firmy w Czechach
wygląda w praktyce.

W kolejnej części uczestnicy seminarium
mogli posłuchać o nowościach dla przedsiębior-
ców w Polsce. Elżbieta Tomas-Piotrowska z fir-
my El-Tom Serwis zwróciła uwagę na liczne
zmiany wprowadzane obecnie w Polsce oraz za-

planowane na rok 2020, mające wpływ na przed-
siębiorców i wymagające od osób prowadzących
biznes orientacji w kwestiach podatkowych, pra-
wnych i finansowych . Zmiany takie jak mecha-
nizm podzielonej płatności split-payment, biała
lista podatników VAT, ulga na złe długi, nowa
matryca stawek VAT, czy indywidualny rachu-
nek podatkowy to część poruszonych zagadnień,
które dotyczą przedsiębiorców w Polsce i nakła-
dają na nich pewne obowiązki.

Eksperci odpowiedzieli również na liczne
pytania nurtujące gości. Był czas na dyskusje,
wymianę myśli i networking. W seminarium
udział wzięły osoby z Polski oraz z Czech.

Wniosek podsumowujący spotkanie był jed-
nomyślny - założenie własnej firmy lub rejestra-
cja filii firmy w Polsce lub w Czechach wymaga
uzupełnienia wiedzy i orientowania się w omó-
wionych podczas spotkania zagadnieniach.

Videorelacja z seminarium w Trutnovie:
https://www.youtube.com/
watch?v=3emGozsp8fA

Zainteresowani tematami poruszanymi pod-
czas spotkania mogą pobrać  bezpłatne podręcz-
niki o zakładaniu i prowadzeniu działalności go-
spodarczej w obu krajach. Dwujęzyczne prze-
wodniki znajdują się na stronie Urzędu Miasta w
Świdnicy:  http://um.swidnica.pl/pages/pl/dla-
biznesu/gminne-centrum-obslugi-inwestora-i-
eksportera/projekt-razem-dla-biznesu.php

www.expressem.eu10

POŻYCZKI DLA FIRM
"Instrument Finansowy - Pożyczka na efe-

ktywność energetyczną w MŚP"
Kwota pożyczki od 200 000,00 zł do 3 000

000,00 zł, oprocentowanie od 0,5%,
prowizja 0%, brak dodatkowych opłat
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego

SA uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się
o pożyczki dofinansowane ze środków Europej-
skich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i
budżetu państwa tj. Funduszu Funduszy utworzo-
nego w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozwój przed-
siębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoe-
misyjnej poprzez instrumenty finansowe w woje-
wództwie dolnośląskim" w ramach Osi Prioryteto-
wej 3. "Gospodarka Niskoemisyjna", Działania 3.2.
Efektywność energetyczna w MŚP - wsparcie
pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014 - 2020. Projekt realizo-
wany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 13
sierpnia 2018 r. między Bankiem Gospodarstwa
Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu
Funduszy a Funduszem Regionu Wałbrzyskiego
oraz Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego
S.A. jako Pośrednikami Finansowymi, upoważnia-
jącej do udzielania pożyczek w ramach wskazane-
go powyżej instrumentu finansowego.

Wartość projektu wynosi 37,77 mln złotych,
z czego 34 mln stanowi wkład z Funduszu Fun-
duszy, a 3,77 mln wkład własny Pośredników
Finansowych.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
Inwestycja musi być zlokalizowana w grani-

cach administracyjnych województwa dolnoślą-
skiego.

Pożyczki mogą być przeznaczone na finan-
sowanie przedsięwzięć dotyczących głębokiej
modernizacji energetycznej obiektów, w tym
wymiany lub modernizacji źródła energii, mają-
cej na celu zwiększenie efektywności energety-
cznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniej-
szenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym
uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w
układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigenera-
cji), przedsięwzięć zakładających zastosowanie te-
chnologii efektywnych energetycznie w przedsię-
biorstwach (w tym modernizacja i rozbudowa linii
produkcyjnych na bardziej efektywne energetycz-
nie) oraz wsparcie instalacji odzyskujących ciepło
odpadowe.

Przykładowe przedsięwzięcia:
1. ulepszenie, w wyniku którego następuje

zmniejszenie zapotrzebowania na energię końco-
wą dostarczaną do budynku na potrzeby ogrze-
wania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

2. wykonanie przyłącza technicznego do
scentralizowanego źródła ciepła w związku z
likwidacją lokalnego źródła ciepła,

3. wymiana lub modernizacja źródła energii
w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejsze-
nie zużycia energii elektrycznej,

4. inwestycje w urządzenia do ogrzewania z
zastrzeżeniem, że wsparcie może zostać udzielo-
ne jedynie w przypadku, gdy podłączenie do
sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekono-
micznie oraz że finansowanie w OZE oraz w
kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa
gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach jako element projektu,

5. modernizacja systemu wentylacji lub kli-
matyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła,

6. wymiana oświetlenia oraz innych urzą-
dzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie
budynku.

Więcej informacji: https://www.warr.pl/po-
zyczka-na-efektywnosc-energetyczna-w-msp/

SEMINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W TRUTNOVIE

WYSTAWIENIE FAKTURY PRZY BRAKU PARAGONU
Paragon fiskalny jest dokumentem, którego cechą jest nietrwałość. Z reguły jest on mały przez

co podatny na zgubienie, drukowany na delikatnym papierze więc łatwo go uszkodzić. Informacje
w nim zawarte mogą z upływem czasu wyblaknąć i stać się nieczytelne. Zatem czy taki ułomny dowód
sprzedaży lub wręcz jego brak daje podstawę do wystawienia faktury? Stanowisko organów skarbo-
wych dotyczące możliwości wystawienia faktury do paragonu w przypadku niezwrócenia ich
sprzedawcy jest mocno ugruntowane i sądzić należy, iż nie ulegnie ono zmianie.

Sprzedaż dla podmiotów gospodarczych ma być potwierdzana fakturami, natomiast dokonywana
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) ewidencjo-
nowana w kasie fiskalnej, przy założeniu, że sprzedawca jest zobligowany do posiadania i stosowania
takiego urządzenia ewidencyjnego.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy
dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz
rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy
zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązek ten nie jest bezwzględny. Często spotykanym zwolnieniem z niego jest wynikające
z tytułu nieprzekroczenia w poprzednim roku limitu obrotu na rzecz osób fizycznych oraz rolników
ryczałtowych wynoszącego 20 000 zł. W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku limit
ten ustalany jest w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Innym nierzadkim zwolnieniem jest przysługujące z tytułu dostawy towarów w systemie wysył-
kowym jeżeli dostawca otrzymał całość lub część zapłaty na rachunek bankowy lub w SKOK-u,
usług finansowych, ubezpieczeniowych.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej celem udoku-
mentowania transakcji mają możliwość wystawienia nabywcy paragonu niefiskalnego. Jest on
dokumentem handlowym, który stanowi podstawę zwrotu towaru sprzedawcy oraz dochodzenia
uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Podział, o którym wyżej mowa nie oznacza jednak, iż w przypadku otrzymania przez nabywcę
paragonu fiskalnego niemożliwa jest jego wymiana na fakturę.

Faktura na żądanie klienta
W myśl zrt. 106b ustawy o VAT vatowcy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom

fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Mają jednak obowiązek zadośćuczynić
żądaniu wystawienia takiego dokumentu zgłoszonemu przez tę kategorię osób.

ciąg dalszy na stronie obok
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Na podstawie art. 106i ust. 6 ww. ustawy
podatnik ma obowiązek spełnić takie żądanie w
następujących przypadkach:

- jeżeli zgłoszenie nastąpiło do końca miesią-
ca, w którym towar dostarczono lub usługę wy-
konano bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
Fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia
kolejnego miesiąca,

- nie później niż do 15 dnia od dnia zgłosze-
nia żądania, gdy nastąpiło ono po upływie mie-
siąca, w którym dostarczono towar lub wykona-
no usługę bądź otrzymano całość lub część zapła-
ty.

Sprzedawca obowiązany jest wystawić fa-
kturę, jeżeli nabywca wystąpi z takim żądaniem
w ciągu trzech miesięcy licząc od końca miesią-
ca, w którym miała miejsce dostawa towaru,
wykonanie usługi bądź otrzymanie całości lub
części zapłaty. Po upływie tego terminu sprze-
dawca obowiązku takiego nie ma a wystawienie
faktury uzależnione jest od jego dobrej woli.

Konieczny paragon
Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT jeżeli

wystawiona faktura dotyczy sprzedaży zareje-
strowanej w kasie fiskalnej, przedsiębiorca ma
obowiązek dołączyć do posiadanej kopii faktury
oryginał paragonu dokumentującego sprzedaż.
Jest to dowód potwierdzający fakt przeprowa-
dzenia takiej transakcji oraz to, że została ona
prawidłowo ujęta pod kątem VAT.

Odmienna sytuacja zachodzi w przypadku
gdy faktura wystawiana jest do paragonu dla
podmiotu gospodarczego. Tego rodzaju faktura
zawsze musi zostać ujęta w ewidencji sprzedaży
VAT a następnie przesłana w formie pliku
JPK_VAT Ministerstwu Finansów. W celu unik-
nięcia zdublowanej zapłaty VAT podatnik powi-
nien zmniejszyć sprzedaż udokumentowaną pa-
ragonami ujętą w ewidencji sprzedaży o sprzedaż

paragonową, która wynika z raportu miesięczne-
go z kasy fiskalnej.

Dołączenie paragonu do kopii faktury pozo-
stającej u sprzedawcy służy uniknięciu podwój-
nej zapłaty VAT od tej samej sprzedaży. Faktury
wystawione dla osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej nie są po raz wtó-
ry ujmowane w ewidencji sprzedaży VAT. War-
tości w nich zawarte są już bowiem udokumen-
towane w raportach fiskalnych (dobowym i mie-
sięcznym), które są podstawą do ujęcia danej
transakcji sprzedaży na rzecz osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej w
ewidencji sprzedaży VAT.

Przepis art. 106h ust. 2 niniejszej ustawy
stanowi, iż sprzedawca nie musi posiadać para-
gonu dołączonego do pozostawionego egzem-
plarza wystawionej faktury (kopii) w przypad-
kach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są
zarejestrowane w raporcie fiskalnym kasy.

Zagubiony, zniszczony, nieczytelny...
Paragon fiskalny jest dokumentem, którego

cechą jest nietrwałość. Z reguły jest on mały
przez co podatny na zgubienie, drukowany na
delikatnym papierze więc łatwo go uszkodzić.
Informacje w nim zawarte mogą z upływem
czasu wyblaknąć i stać się nieczytelne. Zatem
czy taki ułomny dowód sprzedaży lub wręcz
jego brak daje podstawę do wystawienia faktu-
ry.

Sprzedawca ma argument by odmówić na-
bywcy wystawienia faktury do transakcji, która
została zarejestrowana w kasie fiskalnej, gdy na-
bywca nie posiada paragonu lub innego doku-
mentu ją potwierdzającego czy też nie jest w
stanie podać informacji, która dawałaby możli-
wość jej zidentyfikowania, czym byłoby np. po-
danie daty zakupu.

źródło: www.podatki.biz

Zapisy mailowe na adres: 
recenzje@sok.com.pl tylko do końca nie-
dzieli 8 grudnia.
W tytule maila wpisz "Warsztaty dziennikar-
skie" a w treści:
imię i nazwisko + numer telefonu + nazwę
szkoły!
Na wszystkie zgłoszenia odpowiemy po 8
grudnia i kontakcie ze szkołami w sprawie
umożliwienia wszystkim chętnym uczest-
nictwa w warsztatach.
Artur Rawicz - fotograf i dziennikarz mu-
zyczny od lat związany z najstarszym, nie-
zależnym portalem Codzienna Gazeta
Muzyczna - CGM.pl. Autor okładek płyt,
reportaży z dużych i małych wydarzeń
muzycznych, oficjalny fotograf kilku fe-
stiwali. Występuje w roli panelisty i pro-
wadzi warsztaty z fotografii koncertowej i
dziennikarstwa. Członek Akademii Fono-
graficznej. Wykładowca Akademii Mena-
dżerów Muzycznych. Od 2008 roku jest
współwłaścicielem agencji Show The
Show. Od lipca 2019 pełni również funkcję
A&R w Mystic Production.
Ma na koncie setki publikacji w najróżniej-
szych mediach związanych z muzyką i kul-
turą, przeprowadził kilka tysięcy video-wy-
wiadów z niemalże wszystkim liczącymi się
i wschodzącymi gwiazdami polskiej muzy-
ki, niezależnie od gatunku: od jazzu i bluesa,
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ło, którzy nagradzali najlepszych. Wygrali tak
naprawdę wszyscy, którzy włączyli się w tę
inicjatywę, ale odnotujmy nazwiska zwycięz-
ców poszczególnych kategorii. Byli nimi: Łu-
cja Trzcińska, Alan Baran i Piotr Filipowicz
(2015 i młodsi), Martyna Brańka, Franiciszek
Piekarz, Tomasz Strauss (2013-2014), Hanna
Smalec, Jakub Piekarz (2011-2012), Maja Dłu-
gołęcka, Stanisław Piekarz (2009-2010), Oli-
wia Brańka, Błażej Nikoniuk (2007-2008),
Martyna Markiewicz, Mateusz Samek (2005-
2006) oraz Kinga Kubisztal, Patryk Rzepecki
(2002-2004). Martyna Brańka była jedyna za-
wodniczką, która wygrała wszystkie cztery
swoje biegi!

W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwa
cykle po cztery spotkania każdy. Terminy spot-
kań: drugiego cyklu: czwartek - 05.03 .2020,
czwartek - 02.04.2020, czwartek - 07.05.2020,
czwartek - 04.06.2020 - finał cyklu.

Klasyfikacja na www.osir.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
29.11.2019r. godz. 11.24 

Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia
ulicy Hetmańskiej przez pojazdy wyjeżdża-
jące z terenu budowy. Skierowany na miejsce
patrol potwierdził zgłoszenie. Tym razem
kierownik budowy został pouczony, a ulica
błyskawicznie posprzątana.

30.11.2019r. godz. 15.00 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie od mieszkańca ulicy Łuko-
wej 3. Lokator twierdził, że od pewnego
czasu pod ich pojemniki na odpady komunal-
ne podjeżdża jakiś samochód z przyczepką,
z której kierowca wyrzuca duże ilości wor-
ków ze śmieciami do ich pojemników. Patrol
straży miejskiej błyskawicznie pojawił się
we wskazanym miejscu. Zgłoszenie zostało
potwierdzone. Nie pomogły żadne tłumacze-
nia, kierowca został ukarany mandatem kar-
nym.

01.12.2019r. godz. 10.40 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał dość nie-
typowe telefoniczne zgłoszenie od miesz-
kańca ulicy Kotlarskiej. Mężczyzna chciał
wyjść z mieszkania, jednak z nieznanych
przyczyn nie mógł otworzyć drzwi. Przybyli
na miejsce strażnicy bez problemu otworzyli
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przez rock i pop, po klasykę i hip-hop (i ani
jednego z disco-polo).
Przedstawiciel ostatniego pokolenia kupują-
cego i kolekcjonującego płyty CD. Fotogra-
ficzny samouk. Kupuje aparaty starsze od
siebie i używa ich nawet na koncertach.
Współzałożyciel agencji Show The Show i
współorganizator konkursów na Koncerto-
wą Fotografię Roku.
Jako fotograf koncertowy stale współpracuje z
Onetem oraz CGM.pl. Pracuje również dla
Wirtualnej Polski, T-Mobile Music i Interii.
Kiedyś dla magazynu Sciszto.pl, 80bpm.net.
Jego zdjęcia można zobaczyć w Teraz Rocku,
Życiu Warszawy, Jazz Forum, Aktivist, Info-
muzyka.pl i w serwisie internetowym Polskie-
go Radia. Współpracował z Klubem Stodoła i
TR Warszawa (bo lubi też fotografię teatralną).
Poza cyfrowymi i analogowymi korpusami
używa też camera obscura oraz polaroidów
- uparcie twierdzi, że fotografia otworkowa
i natychmiastowa mają duszę. Ma na swoim
koncie sesje muzyków, okładki płyt oraz
komercyjne projekty, takie jak sesje produ-
któw dla sklepów internetowych czy na po-
trzeby reklam prasowych.
Nie wiadomo ile do tej pory sfotografował
koncertów, gwiazd, gwiazdeczek i garażo-
wych kapel. Jeździ na festiwale i zagląda do
małych klubów.

WĘDROWNY BLASK - RECITAL PA-
MIĘCI ROMANA KOŁAKOWSKIEGO
20 grudnia 2019, godz. 18:00 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 25 zł normalny, 15 zł ulgowy (senio-
rzy i uczniowie); w dniu koncertu 35 nor-
malny, 25 ulgowy
"Wędrowny blask" to wyjątkowa propozy-
cja słowno-muzyczna Teatru Piosenki. Reci-
tal jest zbiorem autorskich piosenek Romana
Kołakowskiego w ujęciu chronologicznym,
co pozwoli zapoznać się z różnorodną twór-
czością Artysty i pokaże, w jaki sposób
zmieniała się ona na przestrzeni lat pracy
artystycznej. Usłyszymy utwory z pier-
wszych nagrań winylowych, piosenki napi-
sane z myślą o wielkich widowiskach plene-
rowych, aż po ostatnie produkcje Teatru Pio-
senki. Utwory zabrzmią w nowych, osobis-
tych interpretacjach, a zaprezentowane zo-
staną przez najbliższych współpracowni-
ków i przyjaciół Artysty.
Występują:
Agata Klimczak-Kołakowska - wokal
Bartłomiej Abramowicz - pianino, wokal
Grzegorz Bukowski - gitara, bas, wokal
Rafał Konieczny - gitary, pianino, synteza-
tor, wokal

RECENZJE MUZYCZNE: zdecyduj kto
zagra w Świdnicy! [konkurs]
22 grudnia 2019

Już po raz 4 pytamy Was:
JAKICH ARTYSTÓW CHCIELIBYŚCIE
ZOBACZYĆ W ŚWIDNICY?
Odpowiedzi w formie recenzji płyt wysyłaj-
cie do 22 grudnia. 
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drzwi do mieszkania naciskając jedynie
klamkę. Przyczyną problemów był prawdo-
podobnie uszkodzony mechanizm  zamka,
którego nie można było otworzyć od środka.

03.12.2019r. godz. 9.54 
Tym razem to pogotowie ratunkowe prosiło
o pomoc straż miejską. Załoga karetki miała
poważny problem z wyniesieniem z budyn-
ku przy ulicy Jagiellońskiej chorej osoby.
Skierowany na miejsce patrol szybko roz-
wiązał problem i pacjent trafił do szpitala bez
zbędnej zwłoki.

03.12.2019r. godz. 21.30 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące zajęcia "koperty in-
walidzkiej" przez osobę nie posiadającą sto-
sownych uprawnień przy ulicy Dąbrowskie-
go 77. Skierowani na miejsce strażnicy po-
twierdzili zgłoszenie. Kierowca, obcokrajo-
wiec, otrzymał mandat w kwocie 500 zł.
Niestety, pomimo tak surowych kar za wy-
kroczenie tego typu przypadki bezmyślności
kierowców powtarzają się bardzo często. 

04.12.2019r. godz. 6.25 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie od dyspozytora Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego doty-
czące zablokowania przez pojazd ciężarowy
zatoki przystankowej przy ulicy Kopernika.
Skierowany na miejsce patrol potwierdził
zgłoszenie. Kierowca ciężarówki postanowił
odpocząć i właśnie w tym miejscu zrobił
sobie przerwę na drzemkę. Interwencja za-
kończyła się ukaraniem niefrasobliwego szo-
fera. 
W minionym tygodniu zrealizowano 148 in-

terwencji.
***

Jeżeli zauważysz na swoim pojeździe biało -
czerwoną taśmę ostrzegawczą z napisem
"STRAŻ MIEJSKA" - uważaj, tym samochodem
interesują się strażnicy. Pojazd może zostać od-
holowany na koszt właściciela na parking strze-
żony.

Zgodnie z art.50a Prawa o ruchu drogowym,
pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych
lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie
jest używany, może zostać usunięty z drogi przez
straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub
posiadacza.

Oczywiście strażnicy zawsze usiłują się
skontaktować z właścicielem samochodu, aby on
sam zaopiekował się swym dobytkiem. Niestety,
nie zawsze się to udaje. Czasami nie można usta-
lić właściciela samochodu, czasami właściciel
mieszka na drugim końcu Polski lub jest obco-
krajowcem, czasami pojazd posiada tablice
"zjazdowe" lub nieaktualne tablice rejestracyjne
innego państwa, a czasami nie reaguje na wez-
wanie do usunięcia wraku. W takich przypad-
kach na samochodzie może pojawić się biało -
czerwona taśma ostrzegawcza z napisem
"STRAŻ MIEJSKA". To ostatnia szansa aby za-
dbać o swoje mienie. Jeżeli właściciel we włas-
nym zakresie nie zaopiekuje się takim pojazdem,
zostanie on usunięty na jego koszt na parking
strzeżony. Każdego roku Straż Miejska w Świd-
nicy usuwa w ten sposób kilkanaście pojazdów,
drugie tyle zabierają ich właściciele.

Jeżeli zauważysz pojazd, którego stan tech-
niczny świadczy o długotrwałym nieużytkowa-
niu, pojazd bez tablic rejestracyjnych, pojazd z
otwartymi drzwiami, wyciekami płynów eksplo-

atacyjnych, nie czekaj, zgłoś to do dyżurnego
straży miejskiej na numer alarmowy - 986.

GMINA ŚWIDNICA
W SOBOTĘ, 14 GRUDNIA URZĄD

BĘDZIE CZYNNY 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 151/2019 Wójta

Gminy Świdnica ustala się dzień 27 grudnia br.
(piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowni-
ków Urzędu Gminy Świdnica z jednoczesnym
jego odpracowaniem w dniu 14 grudnia 2019
roku. W najbliższą sobotę obsługa klientów pro-
wadzona będzie w godz. 7.30-14.00.

ODZNACZENI KRZYŻAMI
NIEPODLEGŁOŚCI

Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świdnica Ar-
kadiusz Piaseczny zostali odznaczeni przez Nie-
zależny Samorządny Związek Zawodowy Poli-
cjantów Krzyżami Niepodległości.

Te wyjątkowe odznaczenia za wybitne zasłu-
gi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjan-
tów wręczyli, podczas dzisiejszej XVI Sesji Ra-
dy Gminy Świdnica, Wiceprzewodniczący Do-
lnośląskich NSZZ Policjantów Robert Hamuda
oraz Wiceprzewodniczący Świdnickich NSZZ
Policjantów Karol Grochowalski.

Medal Krzyż Niepodległości jest odznacze-
niem o charakterze honorowym i pamiątkowym,
nadawanym członkom Związku oraz osobom z
poza środowiska związkowego i policyjnego w
okresie trwania Narodowych Obchodów 100. Ro-
cznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz 100. rocznicy powstania Policji
Polskiej, za podejmowanie efektywnych działań na
rzecz Związku i środowiska policyjnego.

REMONTY DRÓG POWIATOWYCH
NA TERENIE GMINY 

Trwają prace przy wymianie nawierzchni
drogi powiatowej nr 1990D łączącej Jagodnik,
Miłochów, Gogołów i Wirki o długości 5,8 km.
Jest to jedna z inwestycji drogowych na terenie
gminy, na którą Starostwo Powiatowe w Świdni-
cy pozyskało dotację w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.

Wśród dofinansowanych inwestycji znalazły
się również:

- remont drogi powiatowej nr 2977D na od-
cinku Lutomia Dolna - granica powiatu,

- remont dróg powiatowych nr 2910D oraz
2911D na odcinku: droga wojewódzka nr 379 -
Bystrzyca Dolna - Burkatów,

- remont drogi powiatowej nr 2882D na od-
cinku Lubachów - Złoty Las.

Uchwałą Rady Gminy Świdnica z dnia
28.11.2019 r., udzielono pomocy finansowej w
formie dotacji celowej ze środków budżetu Gmi-
ny Świdnica na rok 2019, z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania publicznego,
związanego z remontami dróg powiatowych na
terenie gminy.

Na 10 najlepszych autorów czekają m.in.
nagrody finansowe z puli 1000 zł a arty-
stów zaprezentowanych w najciekawszych
tekstach zaprosimy do nas! W poprzednich
edycjach nadesłaliście 60 tekstów a 15 z nich
zaowocowało koncertami.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
1. zapoznaj się z krótkim regulaminem,
2. wybierz płytę polskiego artysty, która zo-
stała wydana w latach 2018-2019
2. napisz recenzję tej płyty,
3. wyślij ją do nas i czekaj na wyniki.

NIE WIESZ JAK SIĘ ZABRAĆ DO PISA-
NIA?
Weź udział w warsztatach pisania recenzji z
Arturem Rawiczem (16-17 grudnia / udział
bezpłatny)
SPOTKAJ SIĘ Z ARTYSTAMI!
Weź udział w panelu dyskusyjnym ze specjal-
nymi gośćmi (15 grudnia / wstęp 5 zł)
ARTYŚCI, którzy wystąpili w ramach Recen-
zji Muzycznych (chronologicznie): 71Tonman
/ Meek, Oh Why? / Arka Noego / Pablopavo i
Ludziki / Sarius / Dr Misio / Luxtorpeda (x2) /
Coma / Hunter / KęKę / Kortez / KAT / Janusz
Radek / Dawid Kwiatkowski.

SYLWESTROWY KONCERT OPE-
RETKI, MUSICALU I TAŃCA
31 grudnia 2019, godz.20:00 - 22:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 85 zł normalny / 75 zł ulgowy (dla
emerytów, rencistów i grup powyżej 10
osób)

Największe operetkowe, musicalowe, tane-
czne i instrumentalne hity w mistrzowskim
wykonaniu.
Piękne głosy, wspaniałe tańce, stylowe kostiu-
my, humor, wdzięk, wyjątkowa muzykalność
i niespotykany temperament sceniczny a także
znakomity kontakt z publicznością.
To wszystko zapewnią Państwu Artyści Wroc-
ławskich Scen Muzycznych w ponad 100-mi-
nutowym koncercie w Sylwestrowy Wieczór.
Zapraszamy do wspólnego powitania Nowego
Roku w najlepszym stylu z gwarancją artysty-
cznych wrażeń najwyższej klasy.
Wykonawcy:
Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran)
Andrzej Jankiewicz (tenor)
Mirosław Owczarek (baryton)
Anna Jankiewicz "Alshira" (taniec orientalny)
Duet Instrumentalny w składzie:
Tomasz Stocki (skrzypce, aranżacja utworów)
Wiktor Szymajda (fortepian)
Realizacja:
Prowadzenie koncertu: Andrzej Jankiewicz
Scenariusz i reżyseria: Dorota Ujda-Jankie-
wicz
Choreografia: Andrzej Jankiewicz, Anna
Jankiewicz
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

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

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

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

BARAN Tydzień będzie obfitował w niespo-
dzianki i wydarzenia, które będą dla Ciebie za-
skoczeniem. Niestety, nie wszystko da się prze-
widzieć. Nie martw się drobiazgami. Interesy
będą się rozwijały pomyślnie. Unikaj skąpców i
pieniaczy. Kontakty z nimi nie przyniosą żad-
nych korzyści. 

BYK Będziesz miał dobre dni. Zrealizujesz swo-
je zamierzenia i będziesz coś planował. Dobre
układy towarzyskie umożliwią działania, na któ-
rych Ci zależy. Zdrowie dopisze, dobry humor
także. Sprawy sercowe bez zmian. W dalszej
perspektywie ważne wydarzenie rodzinne. Bę-
dziesz o nim długo myślał. 
BLIŹNIĘTA Będziesz rozczarowany czyimś za-
chowaniem. Może to być zawód ze strony przyja-
ciela. Nie bądź jednak surowy w ocenach. Ważne
to, co Was łączy, a nie dzieli. W pracy wszystko po
staremu. Nadal powinieneś się starać. Sukcesy
przyjdą niebawem. Planując kolejne wydatki bierz
pod uwagę zasobność swojego portfela. 
RAK Jesteś za bardzo skoncentrowany na sobie
i tym, co Ciebie dotyczy. Nie masz otwartych
oczu na potrzeby swoich bliskich. To błąd.
Wszelkie nieporozumienia wynikają właśnie z
tego. Bardzo dobra sytuacja materialna. Naresz-
cie nie będziesz się martwił o pieniądze. Oczekuj
wiadomości od kogoś spod znaku Ryb. Przyjdzie
w tym tygodniu. 
LEW Udzieliła Ci się jesienna melancholia. Czę-
sto jesteś smutny, a monotonia dnia codziennego
niekorzystnie wpływa na Twój nastrój. Odbuduj
kontakty towarzyskie. Jesteś bardzo lubiany,
więc nie będzie z tym problemu. Musisz cieka-
wie zorganizować wolny czas. I naprawdę, nie
trzeba do tego dużych pieniędzy. 
PANNA W najbliższych dniach odpoczniesz tro-
chę od pracy zawodowej. Obowiązków będzie
jakby mniej, a atmosfera wśród współpracowni-
ków ulegnie znacznej poprawie. W domu bez
konfliktów. Będziecie wspólnie planować jakieś
wydatki. Sprawy finansowe na spodziewanym
przez Ciebie poziomie. 

WAGA Powinieneś wyjaśnić nieporozumienia z
partnerem bo mogą się one przerodzić w głębszy
konflikt. Nie bądź taki zasadniczy. W pracy przy-
będzie obowiązków, ale równocześnie pojawią
się nowe perspektywy zarobkowania. Będziesz
miał wiele wątpliwości związanych z najbliższy-
mi wydatkami. 
SKORPION Najwyższy czas, abyś zabrał się do
pracy. Pogrążyłeś się w niebezpiecznej stagnacji.
Źle to wróży Twojej przyszłości związanej z
życiem zawodowym. Oczekuj wizyty bądź roz-
mowy telefonicznej ze strony kogoś, z kim długo
nie miałeś kontaktu. Będzie to kobieta. Oszczęd-
nie gospodaruj posiadaną gotówką
STRZELEC W najbliższym czasie skoncentru-
jesz się na swoich zainteresowaniach. Będziesz
miał okazję zająć się swoim hobby. Nawiążesz
kontakt z kimś, kto podziela Twoją pasję. Wspól-
nie możecie wiele osiągnąć i przeżyć wspaniałą
przygodę. Nie zaniedbuj jednak obowiązków, bo
przebudzenie może być bolesne. 
KOZIOROŻEC Zrób sobie małą przerwę i po-
staraj się odpocząć od codziennych obowiązków.
Jesteś ostatnio przepracowany, a problemy do-
mowe potęgują zmęczenie i znużenie. Zacznij
porządkować powoli swoje sprawy. Podziel obo-
wiązki między domowników. Przyjaciel czeka
na wiadomość od Ciebie. 
WODNIK Odniesiesz dwa znaczące sukcesy
na gruncie zawodowym. Musisz jednak wyka-
zać się dyplomacją i być cierpliwym. Tym sa-
mym sprawy finansowe potoczą się fantasty-
cznie. Niestety będzie się to wiązało z brakiem
czasu dla bliskiej osoby. Postaraj się jakoś jej
to wynagrodzić. 
RYBY Będzie dużo obowiązków i spraw do zała-
twienia, z którymi jednak świetnie sobie poradzisz.
Gwiazdy będą Ci sprzyjały i dodawały sił wital-
nych. Sukces kogoś z rodziny spowoduje, że w
domu zapanuje radość i nadzieja na przyszłość. Nie
żałuj sobie na drobne przyjemności. 

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 prowadzone
przez doświadczonego nauczyciela z przy-
gotowaniem pedagogicznym. Ul. Lelewe-
la 14/2a, telefon: 601 828 654. Serdecznie
zapraszam - Barbara Solecka-Szyja. 

 N A U K A 

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

N I E R U C H O M O Ś C I

◆ Dyplomowana masażystka z doświadcze-
niem zaprasza na masaż leczniczy, limfaty-
czny, relaksacyjny. "Indywidualne 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 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10146 25,80 m3, II piętro, garsoniera po remoncie,
ogrzewanie gazowe, klimatyzacja, 160.000 zł
10144 70,60 m kw., 2 pokoje, parter, ładna kamieni-
ca, ogrzewanie gazowe, 255.000 zł
0-6346 69,23 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice parku 284.000 zł
0-6344 49,70m kw., 2 pokoje, II piętro, obrzeża
miasta, ogrzewanie: piece węglowe, 124.000 zł
10134 64 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, 289.000 zł
0-6340 93 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, po remoncie, 288.000 zł
0-6331 64,70 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie
gazowe, ogródek, 288.000 zł 
0-6318 114m kw., 4 pokoje, 2 kuchnie, III piętro,
ogrzewanie gazowe, okolice parku 399.000 zł
10086 67,01 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, 289.000 zł
0-6310 72,40 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
gazowe, 265.000 zł
0-6329 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie-
gazowe + garaż 17 m kw. 236.000 zł
0-6233 110,10m 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 miej-
skie, 153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie
gazowe, 155.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie ga-
zowe, rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinne-
go, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży
ogród, 419.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu,
138.000 zł
OSIEDLE MŁODYCH:
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, 249.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
009965 62,50 m kw.. 3 pokoje, II piętro, 305.000 zł
- Zawiszów
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewa-
niemiejskie - 309.000 zł - Zawiszów
WYŁĄCZNOŚCI:
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego,
Centrum, 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, ogrz, 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
0-5803 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
0-5740 mieszkanie w JedlinieZdroju  o pow. 45 m
kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanieelektrycznei-
piecwęglowy 42.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
009302 WM 36 m kw., kawalerka, ogrzewaniemiej-
skie, umeblowane, okolice Centrum 1.150 zł

009687 WM 40,40 m kw., kawalerka, ogrzewanie-
elektryczne, Centrum 1.400 zł
10059 WM 51 m kw., 2 pokoje, III piętro - winda,
wysoki standard, miejsceparkingowe, 2.800 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od
Świdnicy, 95.000 zł
0-6284 10,11 a, okolice Świdnicy - 84.000 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, 178.000 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 inwes-
tora, 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 Dzierżonio-
wska 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 - WY-
ŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WY-
ŁĄCZNOŚĆ
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 (możli-
wość podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4836 10.000m 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 SPRZEDA-
ŻY I WYNAJĘCIA:
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani 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 1.700 zł
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
009520 WL 89,60m kw., parter, witryna, okolice
Rynku, ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
220.000 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 Marcino-
wice 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,
wynajem - 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-
sprzedaż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,
sprzedaż - 1.900.000 zł
0-5087  108m kw. parter witryna, okolice Rynku
wynajem - 2.200zł/m-c
007598 24m 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 Świd-
nicy, stan surowy zamknięty, 375.000 zł
0-6221 170 m kw., działka: 11,16 a, stan surowy
zamknięty, 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, 190.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocz-
nego domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy,
350.000 zł
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możli-
wość adaptacji większej powierzchni mieszkalnej,
działka 11,25 a  290.000 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, zada-
szony, 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
0-5313 180m 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  260m kw., działka 6,39 ara, może być dwu-
rodzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrze-
wanie eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy,
730.000
0-3780  210m kw., działka 7,5 ara, zabudowa
bliźniacza, po remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400m kw., działka 50 arów, idealny na pen-
sjonat, 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

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

http://www.nowak-az.pl


http://www.lo3.net.pl

	Bez nazwy

