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W skrócie...

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

WYSTAWA CZASOWA "ŚWIDNICKA
SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"
do 02.02.2020, godz. 19:00
Wystawę będzie można zwiedzać do 2 lute-
go 2020 r. w godzinach otwarcia Muzeum.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum, Młodzie-
żowy Dom Kultury

8. TURNIEJ CHARYTATYWNY
04.01.2020, godz. 13:30
4 stycznia odbędzie się VIII edycja turnieju
charytatywnego organizowanego przez
Fundację Wspierania Sportu Łączy nas Fo-
otball. W hali im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no w Świdnicy znów nie zabraknie atrakcji,
licytacji sportowych pamiątek i wielkich
emocji!
Wstęp cegiełka 10 zł, miejsce: Hala sporto-
wo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz,
ul. Galla Anonima, organizator: Fundacja
Łączy nas Football

ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ
05.01.2020, godz. 17:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor
Bilety: 60 zł

WERNISAŻ WYSTAWY AKWARELI
MIŁOSZA NOSIADKA
10.01.2020, godz., godz. 18:00
Wystawa przedstawia improwizowane ak-
warele tworzone przez autora w celu uwol-
nienia wewnętrznej ekspresji, która pojawia
się na skutek inspiracji krajobrazem dalekie-
go wschodu. Na obrazach ścierają się wpły-
wy wschodu i rodzimego zachodu, są pełne
kontrastów, które są jednym z głównych za-
łożeń malarstwa autora.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

KONCERT "POKOLĘDUJMY RA-
ZEM"
10.01.2020, godz. 18:00
Miejska Biblioteka Publiczna i Młodzieżo-
wy Dom Kultury serdecznie zapraszają na
koncert w wykonaniu pracowni muzycznej
Młodzieżowego Domu Kultury prowadzo-
nej przez Mirosława Jabłońskiego.
Wstęp wolny, miejsce: MBP w Świdnicy,
organizator: MBP, MDK

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.
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VIII CHARYTATYWNY HALOWY
TURNIEJ PIŁKARSKI 

JUŻ 4 STYCZNIA
4 stycznia na hali sportowej na Zawiszowie

w Świdnicy startuje ósma już edycja Charyta-
tywnego Turnieju Piłki Nożnej. Tylko w ubie-
głym roku ze sprzedaży cegiełek i wylicytowa-
nych gadżetów organizatorom udało się zebrać
prawie 80 tys. zł. Pozyskane fundusze zostały
przeznaczone na leczenie i rehabilitację Mariu-
sza Cendrowskiego, wielokrotnego Mistrza Pol-
ski w boksie, którzy po wypadku samochodo-
wym jest sparaliżowany i porusza się na wózki
inwalidzkim.

W tym roku władze Fundacji Wspierania
Sportu "Łączy Nas Football" postanowili pomóc
chorym chłopcom: 3-letniemu Adasiowi Szczur-
kowi, mieszkańcowi gminy Żarów, Konradowi
Cyparskiemu z okolic Lubina, 11-letniemu świd-
niczaninowi Adamowi Chodynieckiemu i Ksa-
weremu Zbroszczykowi. W poprzednich latach
taka pomoc kierowana była również do miesz-
kańców gminy Świdnica. Dlatego też od wielu
lat akcję wspiera wójt gminy Teresa Mazurek.

Podczas turnieju będzie można wylicytować
wiele cennych fantów, a wśród nich podarowane
przez znanych i lubianych sportowców oraz
sponsorów. Będzie koszulka Roberta Lewando-
wskiego (Bayern Monachium), koszulka Arka-
diusza Milika (Napoli), koszulka Jakuba Błasz-
czykowskiego (Wisła Kraków).

Wstęp na imprezę to cegiełka, w kwocie 10
zł. Początek turnieju godz. 14.00, a uroczyste
rozpoczęcie o godz. 15.00. Serdecznie zaprasza-
my. Sobota, 4 stycznia hala Zawiszów w Świd-
nicy.
KOSZULKI NA LICYTACJĘ:

1. REPREZENTACJA POLSKI W KOSZY-
KÓWCE
2. ROBERT LEWANDOWSKI - KLUBO-
WA
3. ŁUKASZ FABIAŃSKI - KLUBOWA
4. ARKADIUSZ MILIK - REPREZENTA-
CYJNA
5. JAN BEDNAREK - KLUBOWA
6. WOJCIECH SZCZĘSNY - KLUBOWA
7. KRZYSZTOF PIĄTEK - KLUBOWA
8. JAKUB BŁASZCZYKOWSKI - KLU-
BOWA
9. JANUSZ GOL - KLUBOWA
10. DARKO JEVTIĆ - KLUBOWA

11. PATRYK KLIMALA - KLUBOWA
12. KONRAD FORENC - KLUBOWA
13. FILIP STARZYŃSKI - KLUBOWA
14. INAKI ASTIZ - KLUBOWA
15. BŁAŻEJ AUGUSTYN - KLUBOWA
16. PIOTR ZIELIŃSKI - KLUBOWA
17. MICHAŁ IGNERSKI - KOSZYKÓW-
KA, KOSZULKA + PIŁKA
18. ZBIGNIEW BARTMAN - KOSZULKA
REZEPREZNTACJI POLSKI W SIAT-
KÓWCE

GADŻETY NA LOTERIĘ:
1. PIEKARNIK ELECTROLUX
2. ZŁOTY PIERŚCIONEK Z BRYLAN-
TEM
3. SMARTFON
4. TABLET
5. ŻELAZKO
6. BLENDER
7. SŁUCHAWKI SONY
8. ODKURZACZ
9. ODKURZACZ ELEKTRYCZNY DO LI-
ŚCI
10. CZAJNIK ELEKTRYCZNY
11. ZAPROSZENIA DO RESTAURACJI,
KSIĄŻKI, ITP. I JESZCZE INNE DROB-
NIEJSZE GADŻETY

BUDŻET MIASTA ŚWIDNICY 
NA 2020 ROK

Radni Rady Miejskiej Świdnicy w piątek, 20
grudnia, przyjęli budżet miasta na 2020 rok. 13
radnych było za, a 9 przeciw. Dochody miasta
mają sięgnąć 293 924 773,17 zł, a wydatki 295
850 671,17 zł. Deficyt ma wynieść 1 925 898 zł.
Plan budżetu, przygotowany przez władze mia-
sta, został pozytywnie zaopiniowany przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową.

Budżet oszczędności
Subwencja oświatowa niepokrywająca wy-

datków na utrzymanie szkół i płace nauczycieli
oraz ograniczone wpływy z tytułu udziału miasta
w podatku dochodowym od osób fizycznych bę-
dą miały największy wpływ na budżet Świdnicy
na 2020 rok.

- Jest to prawdopodobnie najtrudniejszy bu-
dżet, z jakim przyszło się zmierzyć polskim gmi-
nom w okresie ostatnich trzech dekad . Nigdy
jeszcze bowiem wcześniej nie obciążano samo-
rządów taką ilością zadań, z tak drastycznym
zmniejszeniem środków na ich realizację - mówi
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Budżety gmin dotkną skutki zmiany w syste-
mie płacenia podatków. Zwolnienie młodych lu-
dzi z obowiązku płacenia podatku dochodowego
oraz zmniejszenie o 1% podatku dochodowego
dla osób zarabiających najmniej, to w skali pań-
stwa ubytek ok. 10 mld zł. 4,5 mld zł to ubytek

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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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

"ZIMOWE FIGLE" (SPEKTAKL FA-
MILIJNY)
18.01.2020, godz. 16:00
Prawdziwie świąteczna opowieść dla dzieci
i dorosłych z wesołymi piosenkami i humo-
rystycznymi gagami w wykonaniu wałbrzy-
skiego Teatru Bajka.
Wstęp 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

ZIELONY KOPCIUSZEK
19.01.2020 r., godz. 16:00.
Miejsce: Teatr Miejski w Jaworze
Wstęp: bilety w cenie 15 zł - ulgowy, 20 zł -
normalny do nabycia w kasie JOK lub przez
stronę jawor.roboticket.com

"ALE BABKI" - koncert
21.01.2020, godz. 17:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
oraz Koło Emerytów Świdnickiej Fabryki
Urządzeń Przemysłowych zapraszają na
koncert Zespołu Ludowego "Ale Babki".
Wstęp wolny, miejsce: MBP w Świdnicy,
organizator: MBP 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-

www.expressem.eu

w budżetach samorządów gminnych. W świdnic-
kim budżecie miasta będzie w roku 2020 o 7 mln
zł mniej. 

Subwencja oświatowa w roku przyszłym
zwiększy się o zaledwie 673 370 zł i wyniesie
łącznie 40 102 117 zł. Tymczasem łączne wydat-
ki na edukację w roku 2020 planowane są w
wysokości 78,94 mln zł. Oznacza to, że różnica,
czyli 38,84 mln zł będzie musiała być pokryta
wyłącznie z budżetu miasta, co stanowi 49%. 

Miasto dotknie także duża podwyżka cen
prądu, rzędu ponad 40 proc. Na pewno nie będzie
rekompensaty tych wydatków. W przypadku
Świdnicy, która na energię elektryczną wyda w
2019 roku ok. 5 mln 600 tys. zł, to w 2020 roku
miasto zapłaci o ponad 2 mln zł więcej. 

Konsekwencją tego będzie znaczna redukcja
zadań inwestycyjnych, jakie miasto planowało
realizować, ale także wymusi konieczność bar-
dzo drastycznych oszczędności we wszystkich
sferach życia publicznego.

Pozytywne stanowiska klubów radnych ko-
alicji

W imieniu klubu "Świdnica ponad podziała-
mi" głos zabrał radny Tomasz Kempa, pozytyw-
nie oceniając zaproponowany na 2020 rok pro-
jekt budżetu miasta. 

- To budżet oparty na aktualnych możliwo-
ściach finansowych naszego samorządu, gwa-
rantujący trwałość funkcjonowania miejskich in-
stytucji i jeszcze inwestycyjny. Budżet, który w
naszej ocenie zapewni dobre i efektywne bieżące
funkcjonowanie miasta oraz zrealizowanie
wszystkich inwestycji, ale jednocześnie budżet
powodujący, że mamy poczucie osłabienia sa-
morządu przez aktualną politykę rządzących,
zmniejszenia szans rozwoju i możliwości zaspo-

kajania potrzeb naszej społeczności lokalnej.-
mówił radny Tomasz Kempa.

Stanowisko klubu radnych SLD przedstawił
Rafał Fasuga:

- Jest to bardzo dobrze przygotowany budżet
pomimo zakładanego deficytu w wysokości
ponad 1,9 mln złotych. W budżecie tym Pani
Prezydent nie rezygnuje z inwestycji, które są
zaplanowane na kwotę 30,4 mln złotych głównie
z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę
lokalnych dróg oraz remonty placówek oświato-
wych.

Radny Fasuga mówił także o tym, że po raz
pierwszy od wielu lat żadna z komisji i żaden z
radnych nie złożyli wniosków do budżetu, to
świadczy o sytuacji, w jakiej zostały postawione
samorządy w całym kraju. 

Radny Jan Dzięcielski zaprezentował stano-
wisko klubu radnych PO.   

- Przed nami trudne wyzwanie w stale zmie-
niających się przepisach prawa, które w konse-
kwencji "drylują" dochody budżetowe samorzą-
dów bez wskazania żadnych alternatyw, które
mogły by nam je zrekompensować. Żałujemy, że
nie udało się zrównoważyć budżetu wzorem roku
2019. Na ten stan rzeczy duży wpływ ma m.in.
ubytek dochodów z PIT aż o 7 mln zł. Należy
również zaznaczyć duży wzrost kosztów w go-

ciąg dalszy na str. 4
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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 En-
samble

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 na-
pisana przez najwybitniejszych libreci-
stów wiedeńskich. Operetka przepełniona
jest największymi hitami łączącymi czar
wiedeńskich salonów i węgierskich ryt-
mów.
Wstęp 70/60 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: Teatr Arte
Creatura

spodarce odpadami o około 4 mln złotych, jak do
tego dodamy planowane podwyżki energii ele-
ktrycznej to zauważamy, że na tle innych samo-
rządów udało się dopiąć w sposób zadawalający
ten budżet  - powiedział radny .

Zadania inwestycyjne planowane na 2020
rok

Miasto zaplanowało kwotę 31 324 439 zł na
inwestycje. Będzie to m.in.: 

- przebudowa alei Niepodległości 
- rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszo-
wickiej
- przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej
- rewitalizacja Parku Młodzieżowego
- wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych. 
- Miasto musi zrezygnować z realizacji kil-

kunastu inwestycji, na które nie ma źródeł finan-
sowania. W drugiej kolejności ograniczone zo-
staną wydatki bieżące. Dotyczy to każdej jedno-
stki miejskiej. Rezygnujemy też niestety z takich
wydatków, jak budżet obywatelski. W przyszłym
roku po prostu nie stać nas na taki koszt. Ograni-
czamy także mocno finansowanie programu
ochrony zabytków. Kwota w budżecie na ten cel
będzie niewspółmiernie niższa niż do tej pory -
dodaje skarbnik miasta, Kacper Siwek.  

NAJŁADNIEJ PRZYSTROJONE 
I OŚWIETLONE ŚWIDNICKIE

DOMY I BALKONY
W czwartek, 19 grudnia zastępca prezydent

miasta, Szymon Chojnowski wręczył nagrody
laureatom konkursu na najładniej przystrojony i
oświetlony dom oraz balkon. 

Komisja konkursowa, na podstawie materia-
łu zdjęciowego oraz własnych obserwacji, doko-
nała subiektywnej oceny i wyboru zwycięzców.
Przyznano następujące nagrody:

W kategorii domów:
I miejsce:
- ul. Przedwiośnie 13, Piotr Olejnik - za stwo-
rzenie klimatycznej i estetycznej dekoracji 
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 350 zł
- II miejsce: 
- ul. gen. Sikorskiego 5, Rafał Cisz - za
estetykę, kolorystykę i pomysłowość roz-
mieszczenia oświetlenia na kamienicy oraz
wkład pracy. 
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 250 zł
III miejsca:
- ul. Wielecka 29, Wenerski Sławomir - za
estetyczną dekorację.
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 150 zł.

W kategorii balkonów:
I miejsce:
- ul. P. Skargi 22/5,  Iwona Kostecka - za
estetykę, kolorystykę i pomysłowość roz-
mieszczenia oświetlenia oraz wkład pracy.
Nagroda: kupon premiowy Sodexo Pass o
wartości 350 zł
- II miejsce:
- ul. Marcinkowskiego 27/7, Andrzej Bła-
żyński - za estetyczną i barwną dekorację
balkonu.
Nagroda: kupon premiowy Sodexo Pass o
wartości 250 zł
III miejsce:
- ul. Franciszkańska 11/5, Sylwia Maziowska
- za stworzenie klimatycznej i estetycznej
dekoracji. 
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 150 zł

ZASŁUŻENI DLA MIASTA
ŚWIDNICY

Osoby, które szczególnie angażują się w ży-
cie Świdnicy są honorowane tytułem Zasłużo-
nych dla Miasta. Podczas dzisiejszej sesji Rady
Miejskiej wyróżnienie odebrali Władysława Pa-
welec i Kazimierz Deptuła. 

Wniosek o uhonorowanie Władysławy Pa-
welec złożyło Towarzystwo Miłośników Lwowa
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Akupunktura

Zielarstwo
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lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
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RUBINOWE GODY [spektakl Wrocła-
wski Teatr Komedia]
13 lutego 2020 godz.20:00
Czy po czterdziestu latach wspólnego życia
wiemy wszystko o naszym partnerze? Nie
chodzi tu nawet o jakieś skrywane tajemnice
, ale o jego nigdy niewypowiedziane pra-
gnienia, aspiracje czy preferencje. Grażyna
i Marian po raz pierwszy w życiu wyjeżdżają
razem do luksusowego hotelu, by czterdzie-
stą rocznicę ślubu uczcić inaczej, niż wszy-
stkie poprzednie...
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

"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.
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

i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w
Świdnicy. 

Władysława Pawelec urodziła się w 1935
roku w Strachocinie koło Sanoka. Do Świdnicy
przyjechała w lutym 1954 roku (mając niecałe 19
lat) do cioci "za chlebem" (pochodzi z rodziny
wielodzietnej). Po przyjeździe od razu rozpoczę-
ła prace w Rejonie Lasów Państwowych w Świd-
nicy na ul. Sikorskiego. W roku 1959 nastąpiło
przekształcenie Rejonu w Nadleśnictwo Świdni-
ca, gdzie została główną księgową, a po 42 latach
pracy w 1996 roku przeszła na emeryturę. W
trakcie pracy zawodowej niejednokrotnie odzna-
czana odznaczeniami resortowymi jak i też woje-
wódzkimi (m.in. Zasłużony Dla Województwa
Wałbrzyskiego). Zawsze oddana i pomocna za-
równo dla współpracowników jak i mieszkań-
ców. Po przejściu na emeryturę rozpoczęła dzia-
łalność i pracę w spółdzielniach mieszkaniowych
w Świdnicy, które powstały po wyprowadzeniu
Armii Radzieckiej z naszego miasta, gdzie do
dziś prowadzi księgowość. Praca i poświęcenie
dla ludzi powoduje, że angażuje się w działalność
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich, gdzie pełni funkcję Prze-
wodniczącej Komisji Rewizyjnej trzecią kaden-
cję. W działalności stowarzyszenia szybko daje
się poznać jako sprawny organizator i strażnik
funduszy. Potrafi skutecznie zabiegać o środki od
różnych darczyńców. Z chwilą powołania w
Świdnicy Rady Seniorów również włącza się w
jej działalność. Przez Stowarzyszenie Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
wielokrotnie odznaczana za swoją działalność na
rzecz Stowarzyszenia. Zawsze aktywnie bierze
udział w uroczystościach organizowanych przez
Miasto udzielając wsparcia swoim doświadcze-
niem. Jest osobą, która zaraża optymizmem, uśmie-
chem i "niespokojnym duchem" oraz zawsze pod-
chodzi z życzliwością do drugiego człowieka.

Kazimierz Deptuła młody duchem 78. letni
senior jest mieszkańcem Świdnicy od 1960 roku.
Całe dorosłe życie związał ze Świdnicą, tu podjął
pracę zawodową, założył rodzinę. Z zawodu me-
chanik i kierowca pojazdów samochodowych i
budowlanych. Pracował 25 lat w Świdnickiej
Fabryce Urządzeń Przemysłowych i 2 lata w
Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej.

Tym co wyróżnia Kazimierza Deptułę jest
jego ogromna wrażliwość społeczna, gotowość
do pomagania ludziom w potrzebie, zaangażo-
wanie społeczne i skromność. Zawsze cenił
aktywność, troskę o innych, wartości te realizuje
w swoim życiu, i to od najmłodszych lat. Oto
przykłady osobistej aktywności: 

- w latach szkolnych był przewodniczącym
samorządu szkolnego, aktywnym uczestnikiem
szkolnego teatrzyku i koła sportowego, w 1955
roku uczestniczył w V Światowym Festiwalu
Młodzieży i Studentów w Warszawie,

- w okresie pracy zawodowej aktywnie ucze-
stniczył w organizacji imprez rekreacyjnych i
turystycznych,

- współorganizował Spartakiadę Młodzieży
szkolnej w siatkówce w Świdnicy, organizował
dla młodzieży pracującej ze Świdnicy i Dolnego
Śląska obóz wypoczynkowy w Kołobrzegu,

- angażował się w prace społeczne na rzecz
miasta: ratowanie "kładki drewnianej" na rzece
Bystrzycy w czasie powodzi w latach 60-tych,

- podejmował inicjatywę uporządkowania te-
renu u zbiegu ulic Nadbrzeżnej i Wrocławskiej,
który zamieniono na skwer z ławkami i krzewa-
mi,

- podejmował działania, w efekcie których
zmieniona została nawierzchnia szutrowa ulicy
Willowej i Akacjowej na kostkę brukową,

- uczestniczył w porządkowaniu i zakrzewia-
niu terenu budującego się Osiedla Młodych,

- inicjował potrzebę remontu drogi ze Świd-
nicy do Bystrzycy Dolnej,

- brał udział w pracach porządkowych wokół
Altany w Parku Młodzieżowym,

- jako gospodarz a potem prezes Rodzinnych
Ogródków Działkowych "Tulipan", w ogrodzie
nr 7 i 8 przy ulicy Akacjowej i Częstochowskiej
inicjował działania doprowadzające do całego

ciąg dalszy na str. 6
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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

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
02.04.2020, godz. 17:00
Po dwudziestu latach przerwy do Świdnicy
powrócą Czwartki Lekkoatletyczne. Na cykl
bezpłatnych zawodów dla dzieci i młodzie-
ży. Na uczestników w zależności od ich wie-
ku 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. Ja-
nusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, organiza-
tor: ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM Świdnica

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

HEAVY RUNNER / 3ND7R / SILVER/
ANTI HUMANS [koncert hc/punk]
4 stycznia 2020 r.,  godz.19:00 - 22:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica
Bilety: 20 zł

Świdnicki Ośrodek Kultury i Ratel Records
zapraszają na drugi przystanek polsko-wło-
skiej objazdówki. Koncert w sali barowej
Klubu Bolko.

HEAVY RUNNER / PL / hardcore
To taki bardzo małomiasteczkowy zespół
(ludzie ze Świdnicy, Wschowy, Chełma i
Namysłowa - ale combo!), który powstał na
gruzach kilku minimalnie poważniejszych
projektów. Nie da się ukryć, że członkowie
HR okres buntu mają już za sobą wiec za-
miast kontestacji rzeczywistości, ich twór-
czość to po prostu akompaniament do zwy-
kłego dorosłego życia. Grają sprawdzone
rzeczy z pogranicza hardcora, rapu i metalu
i w zasadzie każda nuta, która dobrze im się
kojarzy (np. z wiekiem młodzieńczym) znaj-
dzie w ich muzyce dla siebie miejsce. Bie-
gacze wydali niedawno debiutancki album o
wymownym tytule - Life Music. Muzyczna
manifestacja życia, życia czterech panów
wkraczających w kryzys wieku średniego,
coś jak Karolak w tym filmie o punkach
www.heavyrunner.bandcamp.com/
www.facebook.com/HeavyRunnerPLHC/

TRENDSETTER / PADOVA IT / hardcore
Trendsetter to zespół z północnych Włoch.
Włosi poza wielkimi tenorami niekoniecz-
nie mogą pochwalić się jakimiś mega muzy-
kami , ale jak każdy wie, potrafią się świetnie
ubrać! Taki jest właśnie 3ND7R - nie do
końca okrzesany muzycznie i obyty z instru-

ogrodu wodę oraz energię elektryczną. Za dzia-
łalność został odznaczony brązową i srebrną od-
znaką Zarządu Głównego Polskiego Związku
Działkowców,

- pełnił funkcję członka Zarządu  Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,

- osobiście angażował się pomagając osobom
w ich trudnych sytuacjach życiowych.

Od 1993 roku jest aktywnym członkiem
Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast.
W latach 2010-2014 pełnił funkcję przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej, a w latach 2014-
2018 wiceprzewodniczącego. Obecnie jest
członkiem Zarządu. Bardzo aktywnie uczestni-
czy w realizacji zadań statutowych Towarzystwa.
Podczas wizyt partnerskich gości z Biberach,
Clacton-on-Sea , Niżyna, Iwano-Frankowska,
Kazincbarciki promuje nasze miasto, jego trady-
cje i kulturę. Jest inicjatorem wycieczek do Wilna
i okolic. Angażował się w organizację pomocy
dla polskiej szkoły na Litwie, w zbiórkę na rzecz
ratowania kościoła w Podwiewiórce. Kilkakrot-
nie wyjeżdżał wraz z grupą młodzieży na Ukrai-
nę w ramach akcji "Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia" .

Kazimierz Deptała jest także członkiem
Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Aktywny w grupie teatralnej "UTWorki", jako
członek Zarządu II kadencji współpracował ze
Szkołą Podstawową nr 6, jest seniorem-edukato-
rem w ramach programu edukacji do starości
"Nawzajem Sobie Potrzebni", realizowanego
przez Regionalną Koalicję na Rzecz Zdrowego
Starzenia Się. W 2011 roku zgłosił propozycję
udzielania pomocy koleżeńskiej seniorom w za-
kresie drobnych napraw domowych, propozycję
nazwano "Kaziu-złota rączka" i jest kontynuo-
wana do dzisiaj. Reprezentował Świdnicki UTW
na spotkaniu w Biberach poświęconym organiza-
cji opieki nad seniorami, co zaowocowało jego
zaangażowaniem w działania na rzecz opieki dla

osób starszych w Świdnicy. W 2016 roku brał
udział jako przedstawiciel seniorów w spotkaniu
"Żywa książka" organizowanym przez Miejską
Bibliotekę w Dzierżoniowie. 

Kazimierz Deptuła pracował również jako
wolontariusz w trzech edycjach (w latach 2015-
2018) projektu ASOS dla seniorów pt. "Tradycja
łączy pokolenia", realizowanego przez Fundację
Krzyżowa. Od 2017 roku jest członkiem Rady
Seniorów w Świdnicy. 

Od czasu przejścia na emeryturę cały wolny
czas poświęca na pracę społeczną, znajdując też
czas na kontynuowanie swoich pasji: turystykę,
sport, ogrodnictwo, majsterkowanie, rzeźbę w
drewnie i pisanie wierszy (otrzymał wyróżnienie
w konkursie poetyckim dla seniorów w Zgorzel-
cu w 2014 roku). Kazimierz Deptuła jest optymi-
stą życiowym, koleżeński, zawsze gotowy do
współpracy i pomocy. Ma swoje miejsce w lokal-
nej społeczności, cieszy się szacunkiem i sympa-
tią wielu osób. 

O nadanie tytułu Zasłużony dla Miasta Świd-
nicy wystąpił Świdnicki Uniwersytet Trzeciego
Wieku.   

W MDK...

 KONKURS PLASTYCZNY 
"Kartka Świąteczna - Boże Narodzenie

- Nowy Rok"
Wernisaż i podsumowanie konkursu odbył

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 Gor-
lice
4. Bartłomiej  TOMCZAK - II LO Świdnica
5. DOROTA KRYŚPIAK - MDK Świdnica
6. JULIA STARNAWSKA ZS Szczawno
Zdrój 
7. NELA WROŃSKA - SP 5 Biłgoraj

ciąg dalszy ze str. 5
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8. KONRAD KURCZUK - SP 30 Lublin
9. NATALIA STRZELCZYK - MDK Świd-
nica / 2 prace
10. AGATA FEDORONOK - ZS Szczawno
Zdrój
11. ZUZANNA BŁAZIAK - SP 30 Lublin
12. NATALIA CHOWANIEC - ZSH-T
Świdnica
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...

ŚWIDNICKA KOLĘDA 2019 
W BIBLIOTECE

Jak co roku, Miejska Biblioteka Publiczna
włączyła się w organizację Świdnickiej Kolędy.
Przygotowała dla swoich Czytelników wiele
atrakcji.

Podkładki pod kubki, ozdoby świąteczne i
mnóstwo dobrej zabawy - elfy i pomocnicy św.
Mikołaja z Miejskiej Biblioteki Publicznej za-
prosili najmłodszych czytelników wraz z rodzi-
cami do wspólnych przedświątecznych przygo-
towań.

"Rodzinna pracownia św. Mikołaja" - pod
taką nazwą odbyły się w Bibliotece warsztaty
świąteczne. Dzieci spotkały się w Wypożyczalni
dla Dzieci i Młodzieży oraz w Filiach Miejskiej
Biblioteki Publicznej.

W piątek 13 grudnia w budynku głównym
Dzieci wspólnie z Bibliotekarkami z Wypoży-
czalni dla Dzieci, wykonywały świąteczne ozdo-
by, m.in. podkładki pod kubki techniką decoupa-
ge oraz małe dzwoneczki z kamionkowych doni-
czek. Nie zabrakło też mnóstwa dobrej zabawy i
podarunków od świętego Mikołaja.

W Filii nr 1 dzieci wraz z rodzicami tworzyły
ozdoby świąteczne. Wykonały piękne stroiki
oraz kolorowe choinki, które z pewnością zago-
szczą na ich świątecznych stołach.

W Filii nr 2 odbyły się warsztaty florystyczne
i nasi młodzi czytelnicy wraz z rodzicami stwo-
rzyli piękne wianki adwentowe.

Pachnące kule pomarańczy z goździkami za-
powiadają nadchodzące Święta, a gdy już za-
braknie śniegu - sami zrobimy śnieżynki. Ooo!
Już ozdobiły gałązkę choinki w Filii nr 5.

To nie koniec atrakcji jakie biblioteka przy-
gotowała podczas Świdnickiej Kolędy 2019 dla
Świdniczan. 13 i 14 grudnia w Bibliotece odbył
się świąteczny kiermasz książek i płyt. Nasi Czy-
telnicy za symboliczną opłatą mogli nabyć wiele
ciekawych książek, a także płyt z filmami i mu-
zyką. W ciągu dwóch dni wyprzedaliśmy prawie
wszystkie nasze literackie i filmowo-muzyczne
propozycje. Dla chcących złożyć świąteczne ży-
czenia dla biblioteki zostały przygotowane spe-
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mentami, ale świetnie prezentujący się na
scenie, niczym modele na wybiegu. Jeśli
jesteś fanem marki Gucci czy Supreme , to
coś dla ciebie, a jeśli jeszcze potrafisz poga-
dać w języku innym niż polski, to wpadaj,
bo nawet sobie podyskutujecie o modzie.
www.trendsetter37.bandcamp.com/

SILVER / PADOVA IT / hardcore
Silver to również zespół z Padwy i grają
trochę w stylu zespołów hardcore sceny Cle-
veland - niby muzyka, ale jednak jakby w tle
ktoś gruz z naczepy zrzucał. Niemniej jest to
chyba najmocniejszy punkt programu z po-
tencjałem przyciągnięcia na ten koncert jakiś
metali, a to metalem podobno Świdnica stoi
www.silversun.bandcamp.com/

ANTI HUMANS / WAŁBRZYCH / hc punk
Gdyby punk miał być miastem to byłby Wal-
brzychem, tym z lat 90 najlepiej, bo dzisiej-
szy Wałbrzych to już miasto aspirujące do
miana normalnego można powiedzieć. Ale
Wałbrzych to zawsze Wałbrzych i na samym
tym miejscu zespół Anti Humans może bu-
dować jakąś swoją tożsamość. Bo serio, w
państwie dobrobytu 2020 coraz ciężej na-
brać kogoś na punkrocka, ale jak się jest z
górniczej stolicy Dolnego Śląska, to ten ich
bunt i kontestacja świata wydają się być
wciąż autentyczne i nadal aktualne.
www.antihumans.bandcamp.com/
www.facebook.com/antihumans2017

XXVIII ŚWIDNICKI PRZEGLĄD ZE-
SPOŁÓW KOLĘDNICZYCH
Data: 9 stycznia 2020 - 14 stycznia 2020
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Wstęp wolny

Okres świąt Bożego Narodzenia jest w pol-
skiej tradycji okresem szczególnym Ś warto
chronić bogate dziedzictwo z nim związane,
ocalić od zapomnienia coraz rzadziej prakty-
kowane obyczaje, kolędy i zabawy.  Chociaż
kolędowanie po domach na wsiach i w mia-
steczkach odchodzi już w zapomnienie, to

ciąg dalszy na str. 8
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cjalne bombki, które zawisły na choince w holu
biblioteki.

Nie zabrakło również naszych świątecznych
spacerów przygotowanych przez bibliotekarzy z
Czytelni Naukowej. 

Czas na krótkie podsumowanie:
* liczba uczestników: ponad 160
* liczba spacerów: 11
oraz świątecznego kina dla seniorów oraz

maluchów.
Ostatnią atrakcją przygotowaną przez biblio-

tekę dla naszych Czytelników było Świąteczne
planszowanie z Klubem Gier Planszowych Ko-
stka. Wyprawa na biegun zrekompensowała choć
trochę uczestnikom brak śniegu tuż przed świę-
tami. "Wybuchowa mieszanka" wywołała eks-
plozję radości. "Taboo" mnóstwo śmiechu i wiele
niebanalnych skojarzeń.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzo-
ny czas i życzymy wesołych Świąt oraz szczęśli-
wego Nowego Roku pełnego kulturalnych inspi-
racji!

POKOLĘDUJMY RAZEM! 
10 stycznia 2020 r., godz. 18.00 Miejska

Biblioteka Publiczna w Świdnicy
Serdecznie zapraszamy na koncert w wyko-

naniu pracowni muzycznej Młodzieżowego Do-
mu Kultury prowadzo-
nej przez Mirosława
Jabłońskiego.

70 LAT PIPPI
POŃCZOSZANKI

- wystawa

Astrid Lindgren
wymyśliła postać Pippi
w roku 1941. Wtedy
właśnie jej chora córka
Karin poprosiła o jakąś
ciekawą opowieść. W
wyobraźni przyszłej pi-
sarki zrodziła się nie-
zwykła dziewczynka
przełamująca konwe-
ncje świata dorosłych.
Dziewczynka, która nie
chodzi do szkoły, jest
wielką kłamczuchą i du-
żo lepiej radzi sobie ze
złodziejami niż na pro-
szonym podwieczorku,
ale za to ma bardzo do-
bre serce i ogromną
wyobraźnię.

Pierwsza książka o
Pippi nie od razu spodo-
bała się szwedzkim wy-
dawcom, kiedy jednak
w końcu została wydana
(w roku 1945), dzieci ją
pokochały. Do dziś jest
najbardziej znaną na
świecie postacią z ksią-

żek Astrid Lindgren, a jej przygody były kilka-
krotnie ekranizowane.

Wystawę poświęconą Pippi można oglądać
do 10 lutego 2020, w holu przed Wypożyczalnią
dla Dzieci i Młodzieży.

WEJDŹ W NOWY ROK BEZ DŁUGU
Wpłać datek na Wielką Orkiestrę Świątecz-

nej Pomocy i wejdź w Nowy Rok bez długu. Jak
to zrobić? Akcja prowadzona będzie w dniach
07.01.2020 r. - 10.01.2020 r.

"Takiej okazji nie można przegapić! Twój
dług będzie anulowany, a Ty przyczynisz się do
pomocy dzieciom"

Zasady WOŚP w MBP Świdnica:
Przyjdź do Biblioteki i oddaj zaległe zbiory

lub odkup zagubione
Wypełnij wniosek, oświadczenie i porozu-

mienie w sprawie umorzenia długu (otrzymasz
go w dziale, w którym miałeś zaległości)

Wpłać datek (minimum 10 % opłaty za prze-
trzymanie) do puszki WOŚP znajdującej się w
Czytelni Ip.

Złóż w Czytelni wniosek, oświadczenie i po-
rozumienie

Celem 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świąte-
cznej Pomocy jest zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci
potrzebujących różnego rodzaju operacji. Cel Fi-
nału obejmuje także zakup wyposażenia dla od-
działów intensywnej terapii pooperacyjnej. W
ich przypadku planowane są zakupy inkubato-
rów, monitorów, respiratorów, a także strzyka-
wek automatycznych i objętościowych. Ponadto,
zarówno dla sal operacyjnych, jak i oddziałów

odżywa na scenie w czasie Przeglądu. Wy-
stępujący w Świdnicy aktorzy wszystkich
pokoleń, opiekunowie i reżyserowie nie po-
zwalają zginąć niepowtarzalnym, magicz-
nym polskim obrzędom świątecznym.

9.01.2020 (czwartek)
godz. 9.30 - 12.00
Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy
Niepubliczne Przedszkole Językowe "Cali-
neczka" w Świdnicy
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
"Bajkowy Domek" w Świdnicy
Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy
Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w
Świdnicy

10.01.2020 (piątek)
godz. 9.30 - 12.00
Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym
Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr
Prezentek w Świdnicy
Przedszkole Miejskie nr 4 w Świdnicy
Przedszkole Miejskie nr 1 w Świdnicy
Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
godz. 16.30 - 18.30
Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Piątka"
w Świdnicy
Fundacja UT UNUM SINT w Świdnicy
Zespół Śpiewaczy "Ale Babki i Kapela"
GOKSiR Świdnica
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
UKS Acro Club Świdnica

13.01.2020 (poniedziałek)
godz. 9.30 - 12.00
Fundacja "Naszej Szkole" Społeczne Przed-
szkole "Akademia Przedszkolaka" w Świd-
nicy
Przedszkole Miejskie w Mokrzeszowie
PSONI Koło w Świdnicy i Środowiskowy
Dom Samopomocy w Świdnicy
Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy w Wałbrzychu
Dzienny Dom Senior Wigor w Świdnicy
godz. 16.30 - 18.30
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16
"Słoneczko" w Świdnicy

http://www.bojero.com.pl


pooperacyjnych, niezbędne będą zakupy ultraso-
nografów i echokardiografów.

Więcej informacji uzyskasz osobiście w
Czytelni lub pod numerem telefonu: 74 640 09
37.

info: MBP Świdnica

ZAWODY WSPINACZKOWE 
O PUCHAR STAROSTY

ŚWIDNICKIEGO
29.12.2019 zostały rozegrane w Witoszowie

Dolnym zawody wspinaczkowe o puchar Staro-
sty Świdnickiego organizowane przez Piotra
Snopczyńskiego jako jedna z imprez Dni Gór. 

W zawodach wzięło udział 40 zawodników.
Wyniki rywalizacji prezentują się następująco:

Kategoria: Dziewczynki 1 miejsce zajęła Le-
na Kmiecińska. Aleksandra Banaś, 2 miejsce Zo-
sia Mikunda, 3 miejsce Antonina Żurman .

Kategoria: Chłopcy 1 miejsce zajął Michał
Kopeć, 2 miejsce Adam Dębek, 3 miejsce Piotr
Ziarnowski.

Open Kobiety 1 miejsce zajęła Julia Połeć, 2
miejsce Marta Rajca, 3 miejsce Nikoletta Piasecka

Open Mężczyźni 1 miejsce zajął Wojtek
Grzesiak, 2 miejsce Tomek Połeć, 3 miejsce Piotr
Malczewski.

OSiR informuje...

PUCHARY SILESIAN WINTER CUP
ROZDANE

Iskra Kochlice (U 9), Gryf Świdnica (U 10),
Lechia Dzierżoniów (U 11) i Śląsk Wrocław (U
12) - oto triumfatorzy XVI edycji Turnieju Pił-
karskiego Silesian Winter Cup. Halowy turniej
tradycyjnie odbył się w hali sportowo-widowi-
skowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno w Świd-
nicy w okresie między świętami Bożego Naro-
dzenia i Nowym Rokiem.

W sumie w hali Zawiszów zaprezentowało
się 46 zespołów z całej Polski. W kolejnych
dniach imprezy młodzi piłkarze rywalizowali o
puchary fundowane przez firmę Dacco, markę
Joma, Posła na Sejm Ireneusza Zyskę i dyrektora
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Po-
ziom zespołów był różny, ale były prawdziwe
perełki. Największe wrażenie wywarły umiejęt-
ności piłkarzy Iskry Kochlice (szkółka Zagłębia
Lubin), którzy turniej kategorii U 9 zakończyli  z
kompletem zwycięstw oraz imponującym bilan-
sem bramkowym 40:3.

Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się
gospodarze z Gryfa Świdnica wygrali rywaliza-
cję w kategorii U 10, zaś w U 12 zajęli drugie
miejsce. Finał w kategorii U 10 dostarczył nie-
zwykłych emocji. Gryfiacy wspięli się na wyży-
ny swoich umiejętności i po zaciętym boju poko-
nali 3:2 Iskrę Kochlice.

W sumie w ciągu czterech dni rozegrano 152
mecze i strzelono 526 bramek. Grano na boisku
otoczonym bandami, mecze trwały 10 minut.

Organizatorem turnieju był Gryf Świdnica.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Urzędu
Miejskiego w Świdnicy i Starostwa Powiatowe-
go. Darczyńcą była Fundacją PKO BP. Wśród
gości nagradzających młodych piłkarzy byli: wi-
ceprezydent Świdnicy Jerzy Żądło, p.o. dyrekto-
ra ŚOSiR-u, Jan Czałkiewicz, poseł na Sejm RP
Ireneusz Zyska, dyrektor Wydziału Promocji
Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Jacek Piekunko.
przedstawiciel marki Joma Paweł Węgrzyn, pre-
zes UKS Gryf, Dariusz Jaworski oraz wycho-

wankowie Gryfa, byli
uczestnicy turniejów Si-
lesian Cup, a dziś profe-
sjonalni zawodnicy: Mi-
chał Orzechowski (Ter-
malica Bruk Bet Niecie-
cza i  Dominik  Piła
(Chrobry Głogów).

Wyniki XVI Tur-
nieju Piłkarskiego Si-
lesian Winter Cup 27-
30.12.2019
Kategoria U 9 o pu-
char Joma
Półfinały: Iskra Kochli-
ce - Parasol I Wrocław
3:1, Parasol II Wrocław
- AP Dzierżoniów 3:1
Mecz o 11. miejsce:
Gryf I Świdnica - Gryf II
Świdnica 4:0
Mecz o 9.  miejsce:
GCKiS Żarów - MKP
Wołów 0:0, k. 2:1
Mecz o 7. miejsce: Vic-
toria Wałbrzych - AS
Milicz 2:0
Mecz o 5. miejsce: AP
Namysłów - Piast Zawi-
dów 3:1
Mecz o 3. miejsce: Para-
sol I Wrocław - AP
Dzierżoniów 1:0
Mecz o 1. miejsce: Iskra
Kochlice - Parasol II
Wrocław 3:1

www.expressem.eu www.expressem.eu

Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami inte-
gracyjnymi w Świdnicy
Świetlica Wiejska w Burkatowie GOKSiR
Świdnica
Bajkowa Świta ze Świdnicy

14.01.2020 (wtorek)
godz. 9.30 - 11.30
Szkoła Podstawowa w Pszennie
Przedszkole Miejskie nr 15 w Świdnicy
Niepubliczne Przedszkole Językowe "Abra-
cadabra" w Świdnicy
Niepubliczna Szkoła Podstawowa ŚSO
"Bliżej Dziecka" w Świdnicy

WERNISAŻ WYSTAWY AKWARELI
MIŁOSZA NOSIADKA
10 stycznia 2020, godz.18:00 - 19:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Wstęp wolny

Miłosz Nosiadek to członek Stowarzyszenia
Akwarelistów Polskich, malarz akwarelista,
skrzypek, architekt. Brał udział w wielu wy-
stawach, zarówno indywidualnych, jak i
zbiorowych, międzynarodowych oraz w Eu-
ropejskim Sympozjum Akwareli. Prowadzi
także warsztaty malarstwa akwarelowego w
kraju i za granicą. Jego największym doty-
chczasowym osiągnięciem było prowadze-
nie warsztatów we Włoszech, w Fabriano,
na największym światowym festiwalu akwa-
relowym FabrianoInAcquarello. Był jedną z
40 osób , które zostały wyłonione z grona
1450 artystów z całego świata by pokazać
swoje umiejętności. Jest liderem Polskiej
grupy na festiwalu UrbinoInAcquarello we
Włoszech. Członek kilku zespołów muzycz-
nych, m.in. "zaNim pójdę", "Redlin" oraz
skrzypek w Centrum Duchowości Ruchu
Światło-Życie.
Wystawa przedstawia improwizowane ak-
warele tworzone przez autora w celu uwol-
nienia wewnętrznej ekspresji, która pojawia
się na skutek inspiracji krajobrazem dalekie-
go wschodu. Na obrazach ścierają się wpły-
wy wschodu i rodzimego zachodu, są pełne
kontrastów, które są jednym z głównych za-
łożeń malarstwa autora.

WALDEMAR MALICKI - Klasyka po
bandzie
11 styczeń 2020, godz.17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 90 zł - 100 zł

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.
MUZYKA
Pianista wraz z czarującą wiolonczelistką i
porywającymi solistami zaprezentują naj-
większe hity Pucciniego, Brahmsa, Verdie-
go czy Bizeta, które zaskoczą swoim
brzmieniem niczym przeboje napisane
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Najlepszy bramkarz: Michał Matusiewicz
(Parasol II Wrocław)
Król strzelców: Natan Szatkowski (Parasol II
Wrocław)
Najlepszy zawodnik: Szymon Szabłowski
(Iskra Kochlice)

Kategoria U 10 o Puchar Posła na Sejm RP
Ireneusza Zyski

Półfinały: Iskra Kochlice - Pogoń Pieszyce
3:0, Gryf I Świdnica - Chojnik Jelenia Góra
1:0
Mecz o 11. miejsce: AS Milicz - Victoria
Wałbrzych 4:0
Mecz o 9. miejsce: Siliesia Żarów - Gryf II
Świdnica 1:0
Mecz o 7. miejsce: Ślęza Wrocław - Polonia
Trzebnica 3:0
Mecz o 5. miejsce: Sopart Kępno - Rodło
Opole 3:0
Mecz o 3. miejsce: Pogoń Pieszyce - Chojnik
Jelenia Góra 1:0
Mecz o 1. miejsce: Gryf Świdnica - Iskra
Kochlice 3:2

Kategoria U 11 o Puchar Dacco
Półfinały: Ślęza II Wrocław - Pogoń Pieszyce
0:0, k. 1:0, Lechia Dzierżoniów - AP Namy-
słów 1:0
Mecz o 11. miejsce: Chojnik Jelenia Góra -
Błyskawica Szewce 1:0
Mecz o 9. miejsce: Rodło Opole - Ślęza I
Wrocław 0:0, k. 2:1
Mecz o 7. miejsce: Gryf Świdnica - AS Mi-
licz 1:1, k. 4:3
Mecz o 5. miejsce: AP Sobótka - FA Wał-
brzych 2:0
Mecz o 3. miejsce: AP Namysłów - Pogoń
Pieszyce 4:0
Mecz o 1. miejsce: Lechia Dzierżoniów -
Ślęza II Wrocław 0:0, k. 2:0

Kategoria U 12 o Puchar dyrektora Świdnic-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Półfinały: Śląsk II Wrocław - Śląsk I Wroc-
ław 6:1, Gryf Świdnica - Karkonosze Jelenia
Góra 1:1, k. 2:1
Mecz o 11. miejsce: AKS Strzegom - Feno-
men Leśnica 3:0
Mecz o 9. miejsce: KAP Kamienna Góra -
UKS Marcinowice 1:0
Mecz o 7. miejsce: Gryf II Świdnica - Ślęza
Wrocław 2:2, k. 2:1
Mecz o 5. miejsce: Rodło Opole - Zdrój
Jedlina Zdrój 4:0
Mecz o 3. miejsce: Karkonosze Jelenia Góra
- Śląsk I Wrocław 1:1, k. 3:1
Mecz o 1. miejsce: Śląsk II Wrocław - Gryf
I Świdnica 2:1

SPORTOWA KOLĘDA ZA NAMI 
Tradycji stało się zadość. Po raz dziewiąty

środowisko świdnickich sportowców spotkało
się na Sportowej Kolędzie.

Wydarzenie od 2011 roku organizuje Świd-
nicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przy ognisku,
pieczonej kiełbasce i gorącym barszczyku jest
okazja do luźnych rozmów, podsumowań minio-
nych dwunastu miesięcy i snucia planów na przy-
szłość.

W piątek, 20 grudnia spotkanie otworzył p.o
dyrektora ŚOSIR-u Jan Czałkiewicz. Wśród ofi-

cjalnych gości pojawili się między innymi za-
stępca prezydenta Świdnicy, Jerzy Żadło.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dzięciel-
ski i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ra-
fał Fasuga.

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
13.12.2019r. godz. 10.25 

Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżące-
go pod płotem przy ulicy Staszica. Osoba ta
nie miała butów, była przemarznięta i zagu-
biona. Patrol natychmiast wezwał na miejsce
pogotowie ratunkowe. Lekarz podjął decyzje
o przewiezieniu mężczyzny do szpitala gdyż
był on skrajnie wyziębiony.

16.12.2019r. godz. 9.12
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie od pracowników ochrony Ga-
lerii Świdnickiej dotyczące dwóch mężczyzn
na wózkach inwalidzkich, spożywających
alkohol i załatwiających swoje potrzeby fi-
zjologiczne bezpośrednio przy galerii. Skie-
rowany na miejsce patrol zastał już tylko
jednego z mężczyzn, który był kompletnie
pijany. Został on osadzony w Policyjnej Izbie
Zatrzymań, a po wytrzeźwieniu w trybie
przyspieszonym jego sprawę rozpatrzył Sąd
Rejonowy w Świdnicy.

18.12.2019r. godz. 4.39 
Zgłoszenie dyspozytora Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacji. Kierowca autobu-
su zgłosił, iż na ławce przy przystanku na
ulicy Kopernika leży kobieta. Patrol po-
twierdził zgłoszenie i ustalił, że osoba ta
była nietrzeźwa. Kobietę przewieziono do
Pol i cy jne j  I zby  Za t rzy mań .  Po
wytrzeźwieniu osoba ta złożyła wyjaśnie-
nia co do okoliczności całego zajścia. Tym
razem strażnicy zakończyli interwencję
pouczeniem.

18.12.2019r. godz. 23.05 
Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
od dyspozytora monitoringu wizyjnego do-
tyczące libacji alkoholowej na ulicy Łuko-
wej. Skierowany na miejsce patrol popsuł
biesiadnikom zabawę wystawiając trzy man-
daty karne.

20.12.2019r. o godz. 13.40  
Pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Wałbrzyskiej poprosiła o
pomoc strażników w związku z awanturują-
cym się podopiecznym. Przybyli na miejsce
funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę z
mężczyzną i udało się polubownie dojść do
porozumienia.

21.12.2019r. o godz. 6.23 
Dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w rejonie
skrzyżowania ulic Budowlanej i  Żeromskie-
go leży młody mężczyzna. Przybyli na miej-
sce strażnicy przerwali słodką drzemkę mło-
dzieńca, któremu zabrakło sił aby wrócić do
domu. Mężczyzna był bardzo agresywny
przez co funkcjonariusze musieli użyć środ-
ków przymusu bezpośredniego. Sprawa wy-
kroczenia i nieobyczajnego zachowania w
tym przypadku będzie rozpatrzona przez Sąd
Rejonowy w Świdnicy.

23.12.2019r. o godz.13.15  
Do  Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie
mieszkanki ul. Wałbrzyskiej, że na podwór-
ku przebywa chory gołąb, który nie może
latać. Jak się okazało ptak miał uszkodzone
skrzydło był osłabiony i wyziębiony. Po ba-
daniu trafił do schroniska dla zwierząt.

23.12.2019r. o godz.15.24  
Dyżurny przyjął zgłoszenie od kierowcy,
który wjechał na jedną z posesji przy ul.

współcześnie. Muzyczny spektakl zachwy-
ca ogromną ilością pianistyki i różnorodno-
ścią subtelnych klimatów, a energetyczne
utwory oczarują niejednego melomana.
HUMOR
Pełen temperamentu koncert to także spot-
kanie z wyśmienitym humorem! Kilkadzie-
siąt skeczy muzycznych przeplata się z do-
wcipem politycznym, obyczajowym i świa-
topoglądowym. Anegdoty z najwyższej pół-
ki nie tylko bawią do łez, ale także trafnie
komentują naszą współczesność.
OCZYSZCZENIE
Waldemar Malicki - Klasyka po bandzie,
będąc odpowiedzią na otaczającą rzeczywi-
stość, zaskakuje aktualnością. To zabawa
połączona z refleksją, która skłania do my-
ślenia, a jednocześnie urzeka lekkością.
Ta absolutnie nowa forma artystyczna, wy-
pełniona mnóstwem oczyszczającego śmie-
chu, to gwarancja inteligentnej rozrywki i
przyjemnej odskoczni od codzienności.
Scenariusz i reżyseria:
Jacek Kęcik
Występują:
Fortepian Waldemar Malicki
Wiolonczela Małgorzata Krzyżanowicz
Sopran Anita Rywalska
Tenor Marcin Pomykała

Waldemar Malicki - jeden z najbardziej
wszechstronnych pianistów polskich- soli-
sta, kameralista, improwizator. Ukończył z
wyróżnieniem w roku 1982 Akademię Mu-
zyczną w Gdańsku, a następnie doskonalił
swe umiejętności w Wiedniu. Koncertuje w
Europie, Ameryce Północnej i Południowej,
Rosji i Japonii, uprawia kameralistykę z naj-
lepszymi polskimi skrzypkami i śpiewaka-
mi. Nagrał ponad 40 płyt, z których trzy z
utworami Wieniawskiego, Paderewskiego i
Bacha otrzymały w latach 1997, 2000,i 2003
nagrody polskiego przemysłu fonograficz-
nego "Fryderyk".
 Artysta prowadzi kursy i seminaria muzyczne
w Skandynawii, obu Amerykach i Japonii.
 Waldemar Malicki był prezesem-założycie-
lem Towarzystwa im.I.J.Paderewskiego. Od
roku 2000 jest dyrektorem artystycznym Fe-
stiwalu Wirtuozerii i Żartu Muzycznego
"Fun and Classic" w Nowym Sączu.
 est współautorem i wykonawcą projektu
"Filharmonia Dowcipu" w reżyserii Jacka
Kęcika realizowanych dla TVP. Laureat Te-
lekamery 2009 , Wiktora 2011 oraz nagrody
TVP "Artysta bez granic" 2016.

Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADU-
RA
12 stycznia 2020 r.
Impreza tradycyjnie otwierająca sportowy
sezon w Świdnicy odbędzie się w niedzielę,
12 stycznia. Podobnie jak przed rokiem
organizatorzy: Świdnicka Grupa Biegowa,
firma ZUPBADURA, Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji i Urząd Miejski w Świd-
nicy przygotują dla dorosłych i dzieci trasy
w okolicach hali Zawiszów.
Bieg główny zaplanowano na dwóch dys-
tansach: 5 i 10 km. Trasa posiada atest
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Westerplatte i wpadł w pułapkę, ponieważ
ktoś z mieszkańców zamknął  bramę. Przy-
byli na miejsce strażnicy przeprowadzili ne-
gocjacje pomiędzy mieszkanką a kierowcą w
wyniku, których brama została otworzona a
pojazd wyjechał.

26.12.2019r. o godz. 22.54   
Mieszkanka ul. Gdyńskiej powiadomiła tele-
fonicznie dyżurnego straży miejskiej, że w
jednej z komórek nocuje dwóch mężczyzn.
Patrol na miejscu potwierdził, że święta w
komórce spędzają dwie osoby bezdomne. W
danej chwili nie potrzebowali żadnej pomo-
cy i zostali pouczeni aby udać się do schro-
niska dla bezdomnych.

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

GMINA ŚWIDNICA
ODCZYTY WODOMIERZY 
W STYCZNIU 2020 ROKU 

ŚGPK Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej zawia-
damia, że w styczniu 2020 r. odczyty wodomie-
rzy odbywać się będą według następującego har-
monogramu:
◆ (13-17.01.2020) Grodziszcze-Krzyżowa,
◆ (13-20.01.2020) Bystrzyca Dolna-Burkatów,
◆ (13-14.01.2020) Wilków-Niegoszów,
◆ (15-21.01.2020) Boleścin-Krzczonów,
◆ (20-24.01.2020) Witoszów Górny-Pogorza-

ła-Modliszów,
◆ (21-28.01.2020) Witoszów Dolny,
◆ (22-27.01.2020) Mokrzeszów,
◆ (29-31.01.2020) Sulisławice, Zawiszów,

Wiśniowa,
◆ (28-31.01.2020) Słotwina, Witoszów Dolny

u. Południowa,
◆ (27-31.01.2020) Pszenno,
◆ (31.01.2020) Słotwina os. nad Potokiem

NOWY HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI I OPŁATY 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie
nowy harmonogram wywozu odpadów komu-
nalnych. Jednocześnie informujemy, że stawki
opłat za gospodarowanie odpadami dla gospo-
darstw domowych oraz nieruchomości nieza-
mieszkałych ulegają zmianie.

Zgodnie z  1. Uchwały nr XVI/181/2019 Ra-
dy Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik wynoszą odpowiednio:

 1. 1 W przypadku nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ustalana będzie w oparciu
o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nie-
ruchomość, z zastosowaniem zróżnicowania sta-
wki opłaty w zależności od liczby mieszkańców.

2. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkań-
ców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od
każdej osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość:

1) 18,00 zł miesięcznie od każdej osoby za-
mieszkującej daną nieruchomość - jeżeli liczba
mieszkańców w gospodarstwie domowym wy-
nosi od 1 osoby do 4 osób;

2) 17,50 zł miesięcznie od każdej osoby za-
mieszkującej daną nieruchomość - jeżeli liczba
mieszkańców w gospodarstwie domowym wy-
nosi od 5 osób do 9 osób;

3) 17,00 zł miesięcznie od każdej osoby za-
mieszkującej daną nieruchomość - jeżeli liczba

mieszkańców w gospodarstwie domowym wy-
nosi 10 osób i więcej.

4. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypeł-
nia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, ustala się podwyższoną
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w wysokości 54,00 zł miesięcznie od
każdej osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość.

Informujemy, że zgodnie z art. 6k ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. z późń
zm) właściciel nieruchomości zobowiązany jest
do zbierania w sposób selektywny odpadów ko-
munalnych powstałych na terenie nieruchomości
oraz na podstawie art. 6m ust. 2a cytowanej
ustawy, jeżeli nie nastąpiła zmiana ilości osób w
gospodarstwie, właściciel nieruchomości nie
składa nowej deklaracji, natomiast zobowiązany
jest do uiszczenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w zmienionej wysokości.

"MIĘDZYPOKOLENIOWE
CENTRUM AKTYWNOŚCI

MEGAMOCNI" 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

zakończył realizację projektu "Międzypokole-
niowe Centrum Aktywności "MegaMOCni"-
wspólna praca i odpowiedzialność.
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Celem zadania było wsparcie infrastruktury
społecznej oraz lokalnych społeczności na tere-
nie gminy Świdnica a w szczególności sołectwa
Grodziszcze poprzez stworzenie Międzypokole-
niowego Centrum Aktywności "MegaMOCni"
oraz wyznaczenie trasy rowerowej wraz ze Strefą
Rowerzysty.Środki na realizację projektu GO-
KSIR otrzymał od fundatora Polskich Sieci Ele-
ktroenergetycznych S .A. w ramach konkursu
dobrosąsiedzkiego "WzMOCnij swoje otocze-
nie".

Zadanie polegało na doposażeniu istniejące-
go placu zabaw na terenie sołectwa Grodziszcze
w sprzęt fitness siłowni zewnętrznej , ławek,
stojaka na rower, samoobsługowej biblioteczki,
samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz
zagospodarowaniu terenu poprzez nasadzenie
roślin i krzewów. Dodatkowo zostały zamonto-
wane w różnych częściach sołectwa rowery-
kwietniki, które posłużyły jako drogowskazy
wyznaczające trasę rowerową.

Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu róż-
nych grup wiekowych w realizację projektu, po-
wstało miejsce spotkań dla dzieci, młodzieży,
osób starszych i seniorów. Wartość środków fi-
nansowych przekazanych przez Fundatora PSE
S.A. to 19 927,23 zł.

Prace przy zagospodarowaniu terenu: mon-
taż ławek, stojaka na rower i wyznaczenie trasy
rowerowej mieszkańcy sołectw Grodziszcze wy-
konali w ramach projektu jako wolontariusze.
Dzięki realizacji zadania rozwinęła się współpra-
ca partnerska pomiędzy mieszkańcami gminy
Świdnica a sektorem organizacji pozarządo-
wych, administracji publicznej oraz biznesu w
zakresie wolontariatu i aktywności społecznej.
Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców
Grodziszcza w realizację wspólnych zadań.
Wspólna praca i odpowiedzialność.

BUDŻET GMINY ŚWIDNICA 
NA 2020 ROK PRZYJĘTY 

19 grudnia Radni Rady Gminy Świdnica
przyjęli budżet gminy na 2020 rok. Za jego przy-
jęciem zagłosowało 14 radnych, jeden radny był
przeciw.

Komisje pracujące nad projektem budżetu
nie wniosły uwag, zatem moje uwagi co do uwag
komisji nie mają miejsca - mówiła podczas sesji
wójt Teresa Mazurek. Nie będzie to łatwy do
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PZLA. Dodatkowo odbędą się też biegi na
krótszych dystansach dla dzieci i młodzieży.
Łączny limit uczestników biegów głównych
wynosi 450 osób, zaś biegów towarzyszą-
cych - 150 osób. Zapisy przez serwis
www.datasport
Udział w biegach jest płatny. Dzieci: 10
złotych, wpisowe zostanie przekazane na
potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Świdnicy, Dorośli: 39 zł w dniach
12.11.2019-30.11.2019, 49 zł w dniach
1.12.2019-3.01.2020. W przypadku wol-
nych pakietów możliwe zapisy w dniu im-
prezy: płatność gotówką w kwocie 59 zł.
Nagrody przewidziano dla minimum trzech
najlepszych zawodników i zawodniczek we
wszystkich kategoriach.

ZIMOWE FIGLE (SPEKTAKL FAMILIJNY)

Data: 18 stycznia 2020, godz.16:00 - 17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 10 zł

Prawdziwie świąteczna opowieść dla dzieci
i dorosłych z wesołymi piosenkami i humo-
rystycznymi gagami w wykonaniu wałbrzy-
skiego Teatru Bajka.
Przygotowania świąteczne oraz produkcja
podarunków świątecznych realizowane są za
skryte za "niebiańską bramą", pomaga w
nich dzielny Aniołek - pomocnik świętego
Mikołaja, któremu przeszkadza Diabełek-
rozrabiaka, płatając rozmaite figle. Aniołek
nie pozostaje mu dłużny i robi swojemu
adwersarzowi psoty i dowcipy.
W wydarzenia dziejące się na scenie aktorzy
angażują dzieci z widowni, co czyni atmo-
sferę przedstawienia jeszcze żywszą.
Spektakl trwa 50 min.
Przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat

ZIELONY KOPCIUSZEK
Data: 19.01.2020 r., godz. 16:00.
Miejsce: Teatr Miejski w Jaworze
Bilety w cenie 15 zł - ulgowy, 20 zł - nor-
malny do nabycia w kasie JOK lub przez
stronę jawor.roboticket.com

"Zielony Kopciuszek" to interaktywny spe-
ktakl muzyczny dla dzieci, który dzięki licz-
nym piosenkom, konkurencjom i anima-
cjom przeniesie dzieci w świat baśni o Ko-
pciuszku, jakiej dotąd nie znały.
Przedstawienie ma charakter bajki o tema-
tyce ekologicznej - przypomina najmłod-
szym jak ważny jest szacunek wobec przy-
rody, a także uczy jak o nią dbać. Utrwala
i poszerza wiedzę na temat zasad segrega-
cji odpadów i znaczenia właściwego go-
spodarowania odpadami. Dzieci będą mia-
ły szanse utrwalić zasady segregacji, obo-
wiązujące w danej gminie. Ponadto spe-
ktakl podkreśla, jak ważna jest ochrona
powietrza oraz walka z niską emisją. Uka-
zuje negatywne skutki palenia śmieci w
domowych paleniskach, ogrzewania do-
mów węglem, a dużej ilości spalin samo-
chodowych. Zachęca do walki z problemem
zanieczyszczeń powietrza.
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realizacji budżet. Samorządy nie mają stabilnej
sytuacji jeśli mamy na myśli ich działalność.
Objęcie "zerowym PIT-em" pracujących poniżej
26. roku życia skutkuje obniżeniem dochodów
gminy o ok. 2 mln zł. Do tego dochodzą jeszcze
zwiększone wydatki na oświatę z budżetu gminy.
To z pewnością będzie miało wpływ na realizację
inwestycji i zadań bieżących. Życzę sobie, moim
pracownikom i całej radzie abyśmy zrealizowali
budżet na 2020 rok, bo to jest nasza wspólna
sprawa.

Dochody w przyszłorocznym budżecie pla-
nuje się w wysokości 96 753 319,67 zł, w tym:
dochody majątkowe w kwocie 6 780 253 zł,
dochody bieżące w wysokości 89 973 066,67 zł.
W stosunku do przewidywanego wykonania za
rok 2019 w 2020 roku szacuje się wzrost docho-
dów o 10 750 856,08 zł, tj. o 12,4%.

W budżecie gminy na 2020 r. kwota wydat-
ków wynosi 101 724 801,67 zł i jest o 13,3%
wyższa od przewidywanego wykonania za 2019
r., w tym wydatki bieżące stanowią 84 018
748,67 zł, natomiast wydatki majątkowe stano-
wią 17 706 053 zł.

W 2020 roku planuje się wydatki na zadania
inwestycyjne w wysokości 17 706 053 zł, co
stanowi 17,4% planowanych wydatków budżetu
gminy. Najwięcej środków planuje się na inwes-
tycje związane z gminną infrastrukturą drogową,
mieszkaniową, oświatową , kanalizacyjną, kultu-
ralną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju
Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową za-
planowano dalsze kanalizowanie Gminy Świdni-
ca wraz z budową przydomowych oczyszczalni,
wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i
przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infra-
struktury edukacyjnej. Zadania inwestycyjne
przewiduje się realizować przy współudziale
środków pochodzących z funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej, środków z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współ-
udziale środków z budżetu województwa i Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

PODZIĘKOWANIA 
ZA POLA NADZIEI

Podczas XXVII sesji Rady Gminy Świdnica
przedstawiciele Zarządu Hospicjum w Świdnicy
dziękowali władzom gminy za udzielone wspar-
cie.

Państwa wkład i wsparcie pozwalają na do-
konywanie zmian społecznych w myśleniu o
chorobie onkologicznej. Serdecznie dziękuje-
my za bezcenne wsparcie, które nam Państwo
zapewniliście. Jesteście dowodem na istnienie
ludzi dobrej woli na których można polegać -
mówiła prezes Hospicjum Gabriela Kaczko-
wska. 

TRWA PRZEBUDOWA 
LINII KOLEJOWEJ 

W Burkatowie, prezydenci i wójtowie z gmin
przez które przebiega trasa oraz przedstawiciele
Polskich Linii Kolejowych prezentowali postęp
prac związanych z "Przebudową linii kolejowej
nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice- Jedlina
Zdrój". Inwestycja realizowana jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó-
dztwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Prioryteto-
wa 5 Transport, Działanie 5.2 System transportu
kolejowego, Poddziałanie 5.2.4 System transpo-
rtu kolejowego - ZIT AW.

To dla nas ogromna radość, że inwestycja ta
biegnie przez gminę Świdnica na odcinku 8 km.
Jesteśmy w miejscowości gdzie powstanie nowy
przystanek. Jest to najpiękniejsza trasa w naszej
okolicy i mam nadzieję, że będzie dobrze służyła
mieszkańcom i turystom - mówiła wójt gminy
Świdnica Teresa Mazurek.

Czas przejazdu na przebudowanej trasie ze
Świdnicy Kraszowic do Jedliny Zdrój ma wy-
nieść ok. 35 min., a pociągi poruszać się będą z
maksymalną prędkością do 80 km/h. Oprócz 5
odtworzonych przystanków, pojawią się dwa no-
we w Burkatowie i Jedlinie Centrum.

Na realizację projektu zaplanowano 136
481 820,67 PLN złotych, natomiast w ramach
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT
AW) projekt uzyskał dofinansowanie w wyso-
kości 94 295 132,33 PLN złotych. Przewidy-
wany termin zakończenia realizacji inwestycji
to grudzień 2020 roku. Słynna linia nr 285
łączy stację Wrocław Główny ze stacją Jedlina
Zdrój. Ruch pasażerski na linii nr 285 zawie-
szono w 2000 roku ze względu na zły stan
techniczny infrastruktury. Na linii długości
21,41 km znajdują się 23 mosty i wiadukty, w
tym 5 bardzo okazałych. Jest to jedna z najbar-
dziej atrakcyjnych turystycznie i krajobrazo-
wo tras Dolnego Śląska. Na trasie znajduje się
zapora i elektrownia wodna w Lubachowie,
zamek Grodno, sztolnie w Walimiu oraz tunele
w uzdrowiskowej gminie Jedlina-Zdrój. Rewi-
talizowana linia kolejowa będzie łączyć się z
trasą Wrocław-Zgorzelec oraz Jelenia Góra-
-Wrocław, dzięki temu umożliwiony zostanie
szybki dostęp do zakładów pracy, instytucji
kultury, szkół, zakładów opieki zdrowotnej na
terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ
OD PRZEDSZKOLA 

Zakończono prace przy "Przebudowie bu-
dynku oświaty dla potrzeb przedszkola gmin-
nego w Witoszowie Dolnym 59". Uroczyste
otwarcie obiektu z udziałem władz gminy,
przedszkolaków i ich rodziców, służb mundu-
rowych i zaproszonych gości odbyło się 19
grudnia.

Zaproszeni goście, a wśród nich wójt gmi-
ny Świdnica Teresa Mazurek, uczestniczyli w
części artystycznej, przygotowanej przez
przedszkolaków. W imieniu rodziców głos za-
brała jedna z mam dzieci uczęszczających do
Przedszkola w Witoszowie: Dziękuję władzom
gminy Świdnica za stworzenie bezpiecznego i
komfortowego miejsca edukacji. Tak napra-
wdę wszystko zaczyna się od przedszkola. Dzi-
siaj rano moja córka zapytała mnie. Mamo, czy
będę mogła z innymi dziećmi zostać na nockę
w przedszkolu, bo tam jest tak przyjemnie. To
dowód na to, że naszym dzieciom ten obiekt
się podoba i czują się w nim bezpieczne. Raz
jeszcze dziękujemy. Następnie zaproszono
wszystkich do zwiedzania przedszkola po re-
moncie.

Koszt inwestycji to ponad 1,5 mln zł. Kwota
w całości pochodziła z budżetu gminy Świdnica.
Zakres robót obejmował gruntowną przebudowę
pomieszczeń w budynku oraz wykonanie no-
wych instalacji: wentylacyjnej, wodno-kanaliza-
cyjnej, elektrycznej, niskoprądowej, a także no-
wych posadzek i tynków w całym obiekcie. Od-

świeżona została również elewacja budynku. W
wyniku przebudowy zmianie uległ układ we-
wnętrzny pomieszczeń, które dostosowano do
obecnych potrzeb i przepisów techniczno-bu-
dowlanych. W wyniku przebudowy w obiekcie
powstały 4 sale przedszkolne o łącznej powierz-
chni 242 m kw. wraz z niezbędnym zapleczem
socjalno-sanitarnym i biurowym.

Wymierną korzyścią są nie tylko oszczędno-
ści na kosztach ogrzewania oraz poprawa warun-
ków edukacyjnych i sanitarnych, ale przede
wszystkim utworzenie kolejnego oddziału
przedszkolnego dla 25 nowych dzieci.

WIGILIJNE SPOTKANIE 
W GMINIE ŚWIDNICA 

To nasza tradycja, że w okresie oczekiwania
na Narodzenie Jezusa spotykamy się aby poła-
mać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia. Żeby
być blisko siebie i podziękować sobie nawzajem.
Niech w tym wyjątkowym czasie, nie zabraknie
nam miłości oraz wzajemnych rozmów i niech
samorządy pozostaną samorządami. Z takim
przesłaniem zwróciła się do przybyłych gości,
wójt gminy Teresa Mazurek, podczas doroczne-
go spotkania wigilijnego.

Tradycyjne spotkanie opłatkowe odbyło się
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świd-
nicy. Wzięli w nim udział samorządowcy ze
Świdnicy i powiatu świdnickiego, a także przed-
stawiciele duchowieństwa, służb mundurowych,
radni, mieszkańcy gminy, przedstawiciele firm
oraz instytucji z którymi na co dzień współpra-
cują władze gminy Świdnica. W świąteczny na-
strój zaproszonych gości wprowadził występ ko-
lędników ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej.

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodze-
nie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świa-
dectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym
i niepowtarzalnym. To słowa Jana Pawła II.
Zawsze się zastanawiamy, co jest w tych
dniach najważniejsze. Myślę, że najważniej-
szy jest człowiek. To, że możemy ze sobą na-
wzajem być, złożyć sobie życzenia, podzięko-
wać, czasami przeprosić. Nikt w tym okresie
nie może nie być otoczony ciepłem, radością,
miłością, dlatego pozwólcie, że w tym dniu
złożę serdecznie podziękowania za kolejny rok
naszej współpracy i pracy - mówiła Teresa Ma-
zurek, wójt gminy.

Syn Boży stał się człowiekiem, aby okazać
nam swoją miłość, której tak czasem brakuje. I
Święta są po to, by ta miłość, życzliwość się
odrodziła. Człowiek jest najważniejszy - mówił
biskup diecezji świdnickiej Ignacy Dec.

Bywa czasem tak, że w zabieganiu, w co-
dziennych troskach, w waśniach, które nas dzielą
nie zauważamy miłości, która narodziła się w
Betlejem i tej naszej wspólnej miłości. Niech te
święta będą świętami miłości - mówił Waldemar
Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego.

i
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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.

BARAN Na nic nie masz ochoty. I nic dziwnego.
Ostatnio wszystko układało się nie tak, jakbyś
tego pragnął. Teraz to się zmieni. Będziesz mógł
nareszcie powiedzieć, że masz dobry dzień. Roz-
wiążesz również problemy finansowe. W spra-
wach sercowych nadal jednak bez zmian.

BYK Nie przejmuj się przejściowymi problemami.
Nie z takimi sprawami miałeś do czynienia i jakoś
wszystko się ułożyło. Nie trać wiary we własne siły.
Możesz jeszcze wiele zdziałać. Ostatnio wzbudziłeś
czyjeś zainteresowanie. Niedługo zorientujesz się,
kogo ciekawi Twoja osoba.
BLIŹNIĘTA Tydzień ani dobry, ani zły. Po pro-
stu zwyczajny. Będziesz realizował swoje posta-
nowienia i plany. Pozwolisz sobie na drobne
przyjemności i chwile odpoczynku. Postaraj się
spędzić trochę czasu z rodziną. Macie sobie prze-
cież tyle do powiedzenia. Finanse bez zmian.
RAK Nie zwlekaj z podjęciem ważnej decyzji.
W tym tygodniu gwiazdy będą Ci sprzyjały. Ry-
zyko jest mniejsze, a szansa powodzenia wzrasta.
Nie opowiadaj wszystkim o swoich zamierze-
niach. Ktoś może przecież pokrzyżować Twoje
plany. Sprawy finansowe są na dobrej drodze.
LEW Musisz nad sobą popracować. Narzeka-
niem niczego nie zmienisz. Nic Ci się nie podoba.
Przyjrzyj się samemu sobie. Zachowanie Twoich
bliskich z czegoś przecież wynika. Dobrze ułożą
się sprawy zawodowe. Przestaniesz narzekać na
brak pieniędzy. Nie bądź jednak rozrzutny.
PANNA Uda Ci się zrealizować jakieś ważne za-
mierzenie. Ktoś będzie Ci w tym bardzo pomagał.
Postaraj się mu delikatnie odwdzięczyć, a przynaj-
mniej okazać radość z tego powodu. Nie wdawaj
się w dyskusje z osobami, które wiele mogłyby się
od Ciebie nauczyć. Szkoda na to energii i czasu.
WAGA Uda Ci się załatwić coś ważnego i bę-
dziesz z tego powodu bardzo zadowolony. Ktoś
zwróci się do Ciebie z pewną prośbą. Jeżeli bę-
dziesz mógł mu pomóc, to zrób to, o co Cię

poprosi. Zyskasz tym przyjaciela, na którego też
będziesz mógł liczyć w potrzebie. Nastąpi zna-
czna poprawa w sprawach finansowych.
SKORPION Musisz pokonać zniechęcenie i
apatię. Jest tyle wspaniałych rzeczy, które mó-
głbyś robić. Wystarczy tylko pomyśleć. Nie
możesz bez końca narzekać na nudę i monoto-
nię nic jednocześnie nie robiąć, aby to zmienić.
Odśwież stare znajomości, wyjdź z domu, ro-
zejrzyj się dookoła, a zobaczysz, że nie wszy-
stko stracone.
STRZELEC W nadchodzących dniach bę-
dziesz pokonywał swoje własne słabości. Sta-
wisz czoło jakimś skomplikowanym sprawom.
Nie poddawaj się jednak. Wiele okoliczności
będzie Ci sprzyjało. Sprawy finansowe ułożą
się po Twojej myśli. Postaraj się odłożyć coś
na przyszłość.
KOZIOROŻEC Znaczna poprawa w sprawach
dotyczących życia zawodowego. Być może
osiągniesz jakiś znaczący sukces, z którego bę-
dziesz bardzo dumny. Na dalszy plan odejdą
sprawy sercowe, z którymi i tak dobrze sobie
dotychczas radziłeś. Zadbaj o dobrą atmosferę w
domu. Już wkrótce miłe wydarzenie....
WODNIK Zaniechaj realizacji planów, co do
których nie masz pewności, że się powiodą. Po-
winieneś teraz zdecydowanie unikać ryzyka.
Dbaj o zdrowie i dobrą kondycję tak, aby nie
dopadło Cię przeziębienie. Ważny przełom w
sprawach zawodowych. Pojawią się nowe zada-
nia, które z chęcią podejmiesz.
RYBY Bardzo dobrze będą się układały stosunki
z partnerem i bliskimi. Wszystko będzie sprzyja-
ło życiu rodzinnemu i właściwej atmosferze w
domu. Dawne nieporozumenia pójdą w niepa-
mięć. Nienajlepiej w sprawach finansowych. Bę-
dziesz musiał żyć oszczędniej. Dokładnie prze-
myśl wydatki.

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
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