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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 lu-
tego 2020 r. w godzinach otwarcia Muze-
um.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum, Młodzie-
żowy Dom Kultury

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
pozytywnej energii koncertowe show w
takt melodii wygrywanych przez chary-
zmatycznego wirtuoza Waldemara Malic-
kiego.
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
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KOSMICZNA MISJA DASHA I DOTA
W SZKOŁACH

Nauka programowania w świdnickich szko-
łach podstawowych trwa w najlepsze. Od
października uczniowie klas szóstych i siódmych
spotykają się co dwa tygodnie i podczas prakty-
cznych warsztatów rozwijają swoje umiejętności
przy użyciu robotów Dash i Dot.

Uczestnicy programu "Kosmiczna misja
Dasha i Dota", realizowanego przez Urząd Miej-
ski w Świdnicy i świdnicką Fundację Centrum
Rozwoju, poznali już aplikację Blockly, w której
będą pracować podczas wszystkich warsztatów i
rozwiązywać zadania konkursowe. Mieli okazję
powtórzyć i utrwalić zagadnienia przerabiane
wcześniej podczas standardowych zajęć infor-
matycznych w szkole, a także przybliżyć sobie
nowe pojęcia, takie jak obsługa zdarzeń, wyko-
rzystanie warunków oraz optymalizacja progra-
mu przy wykorzystaniu pętli i zmiennych. Ob-
serwowanie, jak roboty odtwarzają programy,
pozwoliło uczniom samodzielnie ocenić, czy są
one napisane prawidłowo. Po zdiagnozowaniu
błędu uczestnicy zajęć mogli przeprowadzić pro-
ces debugowania, czyli wyeliminowania błędów
w programie.

Wiedza zdobyta do końca roku przyda się na
kolejnych etapach projektu - już w styczniu 2020
r. uczniowie zaczną zdobywać punkty za prawid-
łowe rozwiązywanie zadań. Drużyny, które w
danej szkole zdobędą najwięcej punktów, wezmą
pod koniec roku szkolnego udział w między-
szkolnej rundzie finałowej. Trzy najlepsze dru-
żyny zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagroda-
mi rzeczowymi.

INWESTYCJE DROGOWE 
W POWIECIE ŚWIDNICKIM

W piątek, 3 stycznia, w sali narad Starostwa
Powiatowego w Świdnicy, odbyła się konferen-
cja prasowa, na której podsumowany został 2019
rok pod względem inwestycji w infrastrukturę
drogową na terenie Powiatu Świdnickiego. 

Na zaproszenie Starosty Świdnickiego Piotra
Fedorowicza na spotkanie przybyli Wójt Gminy
Świdnica Teresa Mazurek, Wójt Gminy Marci-
nowice Stanisław Leń oraz Burmistrz Jaworzyny
Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz. W spotkaniu
udział wzięli także Wicestarosta Zygmunt Worsa
oraz Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świd-
nickiego Marek Olesiński.

Wszyscy zgromadzeni potwierdzali, że rok
2019 był dla Powiatu Świdnickiego, gmin Świd-
nica, Marcinowice i Jaworzyna Śląska wyjątko-
wy, przynajmniej, jeśli chodzi o możliwości re-
montów dróg. Zarówno powiat, jak i gminy z
powodzeniem wykorzystały środki na remonty
dróg, szczególnie te pochodzące z rządowych
programów usuwania klęsk żywiołowych oraz
Funduszu Dróg Samorządowych.

Przy wielkim wsparciu gmin, Służbie Drogo-
wej Powiatu Świdnickiego udało się pozyskać
kwotę ponad 13 mln. zł na remonty 6 odcinków
dróg powiatowych. Mowa tu o takich drogach
jak: droga powiatowa Lubachów - Złoty Las,
droga powiatowa Bystrzyca Dolna - Burkatów,
droga Lutomia Dolna - granica powiatu, droga
Zebrzydów - Mysłaków, droga Jaworzyna Śl. -
Piotrowice Świdnickie - Żarów oraz droga Ja-
godnik - Miłochów - Gogołów - Wirki. Trzy z
tych zadań udało się z powodzeniem ukończyć w
roku 2019, pozostałe dokończone zostaną już w
roku 2020.

Podczas konferencji szczególny nacisk poło-
żono na doskonałą współpracę Powiatu Świdnic-
kiego z gminami wchodzącymi w jego skład,
dzięki czemu można było przeprowadzić wiele
inwestycji poprawiających bezpieczeństwo mie-
szkańców, szczególnie tak ważnych jak budowa
i remonty chodników przy drogach powiato-
wych. W ubiegłym roku, przy współpracy gmin,
Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego udało
się przeprowadzić remonty na 1.700 mb. Chod-
ników, za kwotę ponad miliona złotych.

Przy okazji podsumowania ubiegłego roku
przybliżono także plany inwestycyjne na rok
2020. Według planów, w tym roku wyremonto-
wanych ma zostać prawie 14 km. dróg, za kwotę
ok. 27 mln. zł. Większość tej kwoty, bo prawie
20 mln. zł., pochodzić będzie z Funduszu Dróg
Samorządowych. Reszta stanowić będzie wkład
własny powiatu i pomoc finansowa gmin.

W MBP...
WARSZTATY PISARSKIE

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza osoby piszące, które
chcą pogłębiać swoje umiejętności warsztatowe
oraz poszerzać świadomość twórczą na warsztaty
pisarskie.

Piszesz do szuflady? Dla znajomych?
Chcesz wyjść z ukrycia i poszerzyć swoją wie-
dzę? Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K.
Norwida w Świdnicy zaprasza osoby piszące,
które chcą pogłębiać swoje umiejętności war-
sztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą na
warsztaty pisarskie. Początek już w najbliższy
poniedziałek.

Warsztaty obejmą cykl 12 spotkań. Zajęcia
odbywać się będą co miesiąc. Poprowadzi je

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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SPOTKANIE AUTORSKIE Z TWÓR-
CAMI ANTOLOGII II PIĘTRO
14.01.2020, godz. 17:30
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na spotkanie z twórcami antologii
"Drugie piątro" powstałej podczas świdnic-
kich warsztatów pisarskich. Spotkanie po-
prowadzi Barbara Elmanowska.
Wstęp wolny, miejsce: MBP w Świdnicy,
organizator: MBP 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

ALCHEMIA TEATRALNA: "RUSCY"
18.01.2020, godz. 18:00
Dramat Andrzeja Błażewicza jest próbą
przywrócenia tej pamięci i rozmowy o toż-
samości miejskiej w perspektywie obe-
cności w nim Armii Czerwonej. Monolo-
gi, które są głównym budulcem tekstu sta-
nowią pokłosie szeregu wywiadów, które
przeprowadził z mieszkańcami Świdnicy
w 2019 roku.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, 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
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Barbara Elmanowska. Na zakończenie zostanie
wydany zbiór najlepszych utworów wszystkich
uczestników.

Kolejne spotkanie 13 stycznia 2020 r.

BIEGOWE OTWARCIE SEZONU
(UTRUDNIENIA)

rzed nami Świdnicki Bieg Noworoczny
ZUPBADURA 2020. Impreza tradycyjnie
otwierająca sportowy sezon w Świdnicy odbę-
dzie się w niedzielę, 12 stycznia. Podobnie jak
przed rokiem organizatorzy: Świdnicka Grupa
Biegowa, firma ZUPBADURA, Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miejski w
Świdnicy przygotują dla dorosłych i dzieci trasy
w okolicach hali Zawiszów.

Bieg główny zaplanowano na dwóch dys-
tansach: 5 i 10 km. Trasa posiada atest PZLA.
Dodatkowo odbędą się też biegi na krótszych
dystansach dla dzieci i młodzieży. Zapisy zo-
stały zakończone, ale "spóźnialscy" mogą po
cichu liczyć, że w dniu imprezy pojawią się
"wolne" numery startowe po tych, którzy z
różnych przyczyn zrezygnują ze startu w ostat-
niej chwili.

Starty biegów dzieci o godzinie 10.30, starty
biegów na 5 i 10 km o 12.00.

Nagrody przewidziano dla minimum trzech
najlepszych zawodników i zawodniczek we
wszystkich kategoriach.

W dniu imprezy mieszkańcy muszą się liczyć
z pewnymi niedogodnościami na trasie biegu w
okolicach hali Zawiszów.

Od godz. 11.00 do 13.30 pojawią się pewne
niedogodności w korzystaniu z parkingów oraz
ulic zlokalizowanych przy trasie biegu.

XVI POLONEZ ŚWIDNICKI
8 stycznia, punktualnie o 12.00, na świdnic-

kim rynku, już po raz 16. świdniccy uczniowie
odtańczyli tradycyjnego, przedmaturalnego Po-
loneza. Korowód, złożony z ponad 600 tancerzy,
prowadzili Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz
i Zastępca Prezydent Świdnicy Szymon Chojno-
wski. 

Głównym organizatorem wydarzenia, jak co
roku, był Zespół Szkół Mechanicznych w Świd-
nicy. Warto dodać, że podobna inicjatywa ma
miejsce w partnerskich powiatach Powiatu Świd-
nickiego w Kartuzach, Łowiczu i Zakopanem. O
choreografię zadbali Maria i Wojciech Skiśle-
wicz a tańczących wspierał Zespół Tańca Naro-
dowego i Estradowego "Krąg". Powiat Świdni-
cki podczas Poloneza reprezentowali Starosta
Świdnicki Piotr Fedorowicz i Wicestarosta Zyg-
munt Worsa. Na koniec Starosta życzył wszy-
stkim tegorocznym maturzystom powodzenia na
maturze.

"RADUJ SIĘ ŚWIECIE" 
Biesiada wigilijna w III LO

Wyjątkowy wieczór. I nie chodzi tylko o to,
że uczniowie wespół z nauczycielami przygoto-
wali niepowtarzalny program. Magiczność tego

ciąg dalszy na str. 6

www.taxi-swidnica.pl

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

KONCERT NOWOROCZNY ZESPO-
ŁÓW "KRĄG" I "MAŁA ŚWIDNICA"
25.01.2020, godz. 17:00
Rok zaczynamy mocny, barwnym, tanecz-
nym akcentem: zespoły "Krąg" i "Mała
Świdnica" pojawią się na scenie sali teatral-
nej ŚOK, by radośnie uczcić ten nowy po-
czątek.
Wstęp 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

TRUSKAWKA #1
25.01.2020, godz. 19:00
Pierwszy koncert w ramach Świdnickiego
Przeglądu Muzycznego 2020! Na scenie po-
jawią się najbardziej ekstremalni wykonaw-
cy tej edycji: Collision [thrash/death], Dead
Again [metal progresywny], Disorder [death
metal].
Wstęp informacje wkrótce, miejsce: Klub
Bolko, pl. Grunwaldzki 11, 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-

Najważniejsze dzieło świdnickiej astro-
nom Marii Kunic można już oglądać w Muze-
um Dawnego Kupiectwa. We wtorek 7 stycz-
nia br., nastąpiła oficjalna prezentacja dwu-
języcznego, niemiecko-łacińskiego wydania
książki "Urania propitia". Dzieło zostało za-
kupione przez świdnickie Muzeum na nie-
mieckiej aukcji .

"Urania propitia" została wydana w 1650
roku w Oleśnicy i była dedykowana cesarzowi
Ferdynandowi III. W 1651 roku we Frankfur-
cie ukazało się jej drugie wydanie.

Licząca 552 stron "Urania propitia", zo-
stała wydana w dwóch wersjach językowych -
pierwsza część jest napisana po łacinie, druga
po niemiecku. 

Na zakup dzieła przez Muzeum Dawnego
Kupiectwa przeznaczono 36,6 tys. złotych z
budżetu miasta.

Poniżej przypominamy materiał historyczny
o Marii Kunic przygotowane przez śp. Edmunda
Nawrockiego, publikowany już w naszym tygo-
dniku ale tym razem poszerzony o opracowanie
przez autorów z portalu www.mojemiasto.swid-
nica.pl

***
Maria Kunic vel Cunitia alias Kunicia etiam

Cunitz et Kunitz była najstarszą córką świdnic-
kiego lekarza miejskiego, doktora Heinricha Ku-
nica vel Cunitiusa, urodzonego w roku 1580 w
Legnicy, który studiował na uniwersytetach we
Frankfurcie nad Odrą i w Rostoku filozofię i
medycynę. Pod koniec XVI wieku wraz ze słyn-
nym astronomem duńskim Tycho Brahe (1546-
1601) przeprowadzał obserwacje ciał niebie-
skich w Uranienborgu (po szwedzku:Uranibor-
gu) w Danii. Będąc lekarzem w Wołowie, ożenił
się w roku 1603 z córką radcy książęcego Marią
Schulz vel Scholz (sam ślub odbył się w Legni-
cy). Być może jeszcze w Wołowie urodziła mu
się 29 maja 1604 roku córka Maria (według
innych źródeł Maria Kunic urodziła się jednak
najprawdopodobniej 29 maja 1610 roku w Świd-
nicy) późniejsza słynna uczona, którą ze względu

na jej ogromne dokonania nazywano nawet "Ślą-
ską Pallas". Około 1607 roku przeniósł się doktor
Kunic na stanowisko lekarza miejskiego do
Świdnicy. Wszedł w posiadanie dwóch bliżej
nieokreślonych majątków ziemskich w Modli-
szowie oraz Mokrzeszowie. Zamieszkał w świd-
nickim Rynku, w domu zwanym później "Do-
mem Pod Złotym Chłopkiem", nad wejściem
którego widnieje łaciński napis o treści: "Brama
ta ma być zamkniętą dla wroga, a zawsze otwartą
dla przyjaciela". Treść napisu w nieco bardziej
opisowym i dowolnym tłumaczeniu emerytowa-
nego nauczyciela świdnickich szkół średnich ma-
gistra Jana Dembowskiego brzmi w przybliże-
niu: "Jestem bramą otwartą, nigdy nie zamykają-
cą się przed przyjaciółmi, lecz zawsze jestem

zamkniętą gdy wzbraniam wstępu wpełzającej
nienawistnej osobie".

W Świdnicy zastała doktora Kunica wojna
trzydziestoletnia (1618-1648). Podczas niej w
roku 1625 nawiedziła Świdnicę zaraza. Kunic
zwalczał ją przy pomocy nowych lekarstw, co
opisał w uczonej rozprawie. W sierpniu 1626
roku przez dwa dni (od 23 do 25) mieszkał w jego
domu wielki wódz wojny trzydziestoletniej Al-
brecht von Wallenstein (1583-1634), który także
interesował się astronomią i astrologią. Później
Kunic będący protestantem został zmuszony
przez wojska katolickich Habsburgów do opusz-
czenia wyniszczonej wojną Świdnicy i zmarł 5
sierpnia 1629 roku w Legnicy.

W tym czasie lekarzem w Świdnicy był także
doktor Elias Krńtschmair vel Crńtsmair - uznany
matematyk, również astronom i astrolog, autor
wydanych we Wrocławiu prac z tych dziedzin.
Otrzymał za nie od cesarza nobilitację (nadanie
szlachectwa) oraz szlacheckie nazwisko von
Lwen, którym w zlatynizowanej formie posługi-
wał się jako Elias  Leonibus.

Córka doktora Kunica, Maria, otoczona była
w Świdnicy ludźmi wykształconymi, którzy od-
wiedzali jej ojca. Otrzymała staranne domowe
wykształcenie i już w wieku pięciu lat nauczyła
się czytać. Później zdobyła znajomość języków
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 "Urania propitia" w Świdnicy
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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

ALCHEMIA TEATRALNA: "CHRZCI-
NY"
02.02.2020, godz. 19:00
Serdecznie zapraszamy na najnowszy spe-
ktakl grupy dorosłych Alchemii teatralna
CHRZCINY. Komedia, przynajmniej w za-
łożeniu .To komediowa opowieść o wiecz-
nie trapiących nas problemach rodzinnych,
które lubią eskalować w momencie, gdy
wszyscy spotykają się w jednym miejscu
przy uroczystych okazjach.
Wstęp 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, 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

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 pragnie-
nia, aspiracje czy preferencje. Grażyna i Ma-
rian 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-

obcych: polskiego, francuskiego, włoskiego, ła-
cińskiego, greckiego i hebrajskiego. Wzorem oj-
ca przeprowadzała obserwacje astronomiczne i
uczyła się także astronomii, matematyki, a nawet
muzyki i malarstwa. W dniu 26 września 1623
roku wyszła w Świdnicy za mąż za prawnika
Dawida Gerstmanna rodem z Bolesławca. Z oka-
zji tego ślubu zostały napisane wiersze weselne
zachowane w zbiorze zatytułowanym "Funera &
nuptiae carmina". Autorem jednego z nich był
osiemnastoletni wtedy Daniel Czepko (1605-
1660) późniejszy znany lekarz, prawnik, poeta,
mistyk i historyk ziemi świdnickiej. Młoda Maria
szybko została wdową. Dawid Gerstmann zmarł
- być może w wyniku zarazy - w czerwcu 1626
roku w Świdnicy jako adwokat.

Jednym z nauczycieli Marii był też doktor
Elias von Lwen, który został jej drugim małżon-

kiem w 1629 lub 1630 roku. Może przeniosła się
wtedy z mężem do Byczyny. Jednak wkrótce
potem bo około roku 1636 spotykamy prote-
stanckich małżonków w Wielkopolsce, w Łubni-
cach (obecnie powiat Wieruszów), w posiadłości
Cysterek z Ołoboku (obecnie powiat Ostrów
Wielkopolski). Tu przyjęła ich gościnnie ksieni
Zofia Łubieńska i umożliwiła Marii pracę nauko-
wą.

Maria dokonała pieczołowicie przeliczenia,
uproszczenia i uzupełnienia tak zwanych tablic
rudolfińskich. Były to sporządzone przez wybit-
nego astronoma niemieckiego Johanna Keplera
(1571-1630) obliczenia ruchów ciał niebieskich
ugruntowujących teorię kopernikańską, która
wtedy jeszcze miała przeciwników. Napisała tak-
że wprowadzenie w podstawowe pojęcia astro-
nomii i w rodzaje obliczeń astronomicznych oraz
instrukcje posługiwania się każdą z tablic.

Obszerne, liczące 552 strony dużego formatu
dzieło naukowe Marii, występującej pod zlatyni-
zowanym nazwiskiem Cunitia, ukazało się w
roku 1650 drukiem w Oleśnicy w sławnej oficy-
nie Johanna Seyfferta i było dedykowane cesa-
rzowi Ferdynandowi III Habsburgowi (1608-
1657). Nosiło łaciński tytuł "Urania propitia sive
Tabulae Astronomicae mire faciles", co tłuma-
czyć by można "Przystępna muza astronomii
albo tablice astronomiczne". Oprócz tekstu łaciń-
skiego, dzieło zawiera również i tekst niemiecki,
którego długi barokowy tytuł brzmi w tłumacze-
niu: "Nowe i długo oczekiwane łatwe tablice
astronomiczne, za pomocą których w szczegól-
nie przystępny sposób ruchy wszelkich planet
według wszystkich długości, szerokości i innych

przypadłości, według przeszłych, współczes-
nych i przyszłych momentów przedstawione są".

Maria Kunic i jej drugi mąż prowadzili kore-
spondencję z wybitnymi astronomami XVII wie-
ku, między innymi z gdańskim astronomem Ja-
nem Heweliuszem (1611-1687), który ich bardzo
cenił czy z francuskim astronomem Ismalem Bo-
ulliau (1605-1694). Uczeni małżonkowie osiedli
około roku 1648 w Byczynie - rodzinnym mie-
ście Eliasa, gdzie 25 maja 1655 roku wybuchł
tragiczny w skutkach pożar miasta, który zrujno-
wał ich finansowo oraz unicestwił cały astrono-
miczny warsztat pracy i dotychczasowy dorobek
naukowy co w rezultacie uniemożliwiło dalsze
badania Eliasowi i Marii. Elias von Lwen zmarł
w Byczynie 27 kwietnia 1661 roku, a Maria

przeżyła męża o trzy lata i zmarła 22 sierpnia
1664 roku. Ze związku z Eliasem Maria miała
trzech synów: Eliasa Theodora, Antona Heinri-
cha i Franza Ludwiga.

Naukowcy współcześnie zaliczają dzieło
"Urania propitia" do unikalnych prac naukowych
w dziejach XVII-wiecznej nauki, napisanych
przez kobiety i podziwiają talent jej autorki. Po-
szczególne egzemplarze tej książki znajdują się
obecnie w bibliotekach takich państw jak: Au-
stria, Czechy, Francja, Niemcy, Polska, Szwajca-
ria i USA.

We wstępie do swego dzieła Kunic napisała,
że pracując naukowo chciała wykorzystać uzdol-
nienia dane jej przez Boga i wyrazić Bogu swoją
wdzięczność i uwielbienie za Jego doskonałą
mądrość, niezbadaną wszechmoc i niewyczerpa-
ną dobroć. Chciała też pozostawić ślad swego
istnienia, co istotnie jej się udało.

Na jej cześć jeden z niewielu kraterów ude-
rzeniowych na Wenus, o średnicy 48 kilometrów
nazwano Cunitz. Istnieje poza tym planetoida
12624 Mariacunitia.

W Byczynie na mocy uchwały Rady Miej-
skiej z dnia 20 października 1997 roku nadano
jednej z ulic w centrum miasta nazwę Marii Cu-
nitii.

Autor niniejszego tekstu już we wrześniu
1990 roku na łamach lokalnej prasy sugerował,
że Maria Kunic zasługuje w Świdnicy na ulicę
swojego imienia. Starania te zakończyły się osta-
tecznie powodzeniem dzięki "dekomunizacji"
nazw ulic i placów w naszym mieście. Uchwałą
Rady Miejskiej Świdnicy z dnia 28 lutego 1992
roku ulica na Osiedlu Młodych, której patrono-
wała polska działaczka komunistyczna Małgo-
rzata Fornalska (1902-1944) - rozstrzelana przez
Niemców na tydzień przed wybuchem powstania
warszawskiego - została ulicą Marii Kunic.

Latem roku 1992 przebywała na Dolnym
Śląsku doktor Ingrid Guentherodt, uczona uni-
wersytetu w Trewirze w Niemczech, która napi-
sała wiele prac naukowych o życiu i działalności
astronomicznej Marii Kunic, kiedy postać i
osiągnięcia tej kobiety były prawie zupełnie nie-
znane w naszym mieście. Oprócz badań archi-
walnych we Wrocławiu, dr Guentherodt złożyła
wizytę ówczesnemu zastępcy prezydenta miasta
Świdnicy Piotrowi Mielnikowi oraz miejskiemu
konserwatorowi zabytków Barbarze Sawickiej.
Wspólnie omawiali sprawę granitowej tablicy
pamiątkowej, którą dr Guentherodt miała zamiar

ciąg dalszy na str. 13
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stawi cenne rady i wskazówki, które wzbo-
gacą życie erotyczne wszystkich, bez wyjąt-
ków!
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
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

"CUDOWNA TERAPIA" (komedia)
20.03.2020, godz. 18:00
Kryzys może przyjść znienacka, nawet po
kilkunastu wspólnie przeżytych latach.Co
wtedy? Leki na uspokojenie? Nie, mamy
inną propozycję! Wyrzucamy tabletki, syro-
py i maści, a w zamian aplikujemy troje
znakomitych aktorów, błyskotliwy tekst i
zaskakującą inscenizację.
Wstęp 70/80 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, 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...

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

zdarzenia od ponad trzydziestu lat (!) pozwala na
tę jedną chwilę w roku zjednoczyć przy wspól-
nym kolędowaniu uczniów III Liceum, kilka po-
koleń absolwentów, nauczycieli i rodziców. Nie
sposób opowiedzieć o wszystkim, ale tegoroczne
widowisko zapamiętamy szczególnie za światło
z Betlejem, które wraz z harcerzami przyszło na
Kościelną 32, za "Wigilijną opowieść przy wy-
rębie lasu", wygraną przez uczniów klasy z edu-
kacją teatralną, za rozmowę Lucka z Bogiem, za
cudowny duet Pani Asi Janas z Łukaszem Gra-
bickim, za "Kolędę" Mai, za "Noela" Weroniki,
za "Adeste" Michała, za niepowtarzalne głosy
Darii, Kasi i Ali, za wspaniałe finalne wykonanie
"Bóg się rodzi" odśpiewane przez ponadstuoso-
bowy chór "Pryma Voce" dyrygowany przy peł-
nej widzów auli szkolnej przez wspaniałą Panią
Profesor Zdzisławę Patałę. I zapamiętamy pew-
nie jeszcze za wiele rzeczy, których tu opisać nie
sposób. Tak jak nie sposób opisać mistycznego
ducha tego wydarzenia.

Tegoroczną Biesiadę przygotowali przede
wszystkim uczniowie klas humanistycznych z
edukacją teatralną i muzyczną oraz prowadzący
ich nauczyciele:profesor Joanna Janas i profesor
Aleksandra Kulak. Scenografię przygotował pro-
fesor Franciszek Gołębiowski wraz z uczniami
klas artystycznych oraz Stanisław Zalewski. Nad
nagłośnieniem wydarzenia oraz światłem czuwał
Grzegorz Gołębiowski, a zdjęcia wykonała Kin-
ga Frączek.

III LO Świdnica

PCPR informuje...

Nabór wniosków na dofinansowanie 
w systemie SOW

Od roku 2020 zostały aktywowane nabory
wniosków w formie elektronicznej na dofinanso-
wanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do
przedmiotów ortopedycznych i środków pomoc-

niczych. Informujemy Państwa o możliwości
skorzystania z takiej pomocy w formie elektro-
nicznej poprzez elektroniczne złożenie wniosku
w systemie SOW - System Obsługi Wsparcia.

Aby z niego skorzystać potrzebne jest:
- dostęp do Internetu
- konto w systemie SOW
- Profil Zaufany
Wszelkie informacje w poniższym linkach:
* sow.pfron.org.pl
Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortope-

dyczne - zapraszamy do składania wniosków o
dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Bezpłatna infolinia: 800 889 777, wspierają-
ca użytkowników SOW, udzielająca pomocy w
obsłudze programu czynna w dni robocze od
godziny 9.00 do 17.00

PRZEBUDOWA 
ULICY KRASZOWICKIEJ

Przebudowa kolejnego odcinka ulicy Kra-
szowickiej, czyli fragmentu od ul. Przyjaźni do
ul. Torowej, włącznie z przejazdem kolejowym,
rozpocznie się w poniedziałek, 13 stycznia.  

Wyznaczone zostały trasy objazdowe ulicą
Kraszowicką i Bystrzycką. W obszar zamknięte-
go odcinka drogi dostęp będą mieli mieszkańcy
i klienci podmiotów gospodarczych mających
tam swoje siedziby. Wyłączenie z ruchu kolej-
nych fragmentów drogi zależne będzie od postę-
pu robót budowlanych. W pierwszej kolejności
rozpoczną się prace związane z budową kanali-
zacji deszczowej, następnie sieci energetycznych
i oświetlenia drogowego. Na koniec wykonywa-
ne będą prace drogowe.  Na przełomie lutego i
marca planowane jest całkowite zamknięcie
przejazdu kolejowego przy ul. Torowej, który
również zostanie przebudowany. 

Wymieniona zostanie konstrukcja jezdni i
chodników, wybudowane będą ciągi pieszo ro-
werowe. Wykonana zostanie nowa kanalizacja
deszczowa  oraz oświetlenie drogowe. Równo-
cześnie będzie prowadzonych szereg prac przy
sieciach infrastruktury technicznej. Firma Tau-
ron zlikwiduje napowietrzną sieć energetyczną,
a Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji wymieni swoje sieci.

ciąg dalszy ze str. 5
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Zadanie inwestycyjne podzielone zostało na
dwa etapy. Pierwszy odcinek wykonany zostanie
w roku 2020, a kolejny (od ul. Działkowej do ul.
Bystrzyckiej) przewidziany jest do realizacji w
2021 roku. 

Wykonawcą robót drogowych jest wyłonio-
na w drodze przetargu firma HYPMAR. Wartość
prac w pierwszym etapie to około 4 miliony
złotych. Całość zadania to kwota prawie 6,5 mi-
liona złotych. 

Przypomnijmy, że zadanie to dofinansowane
zostało w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Miastu przyznano dotację w wysokości 50
% kosztów inwestycji. 

STRAŻ MIEJSKA  interweniowała
27.12.2019r. godz. 11.14 

Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
pracownika centrum przesiadkowego, Dwo-
rzec PKP Świdnica Miasto, dotyczące dwóch
osób, które w dworcowej toalecie dla niepeł-
nosprawnych urządzili libację alkoholową.
Skierowany na miejsce patrol w toalecie za-
stał kobietę i mężczyznę, którzy raczyli się
trunkami. Obojgu wytłumaczono jakim ce-
lom ma służyć to pomieszczenie. Interwencję
zakończono wypisaniem dwóch mandatów
karnych, a toalecie przywrócono jej pierwot-
ne przeznaczenie.

28.12.2019r. godz. 3.42 
Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
od operatora monitoringu wizyjnego doty-
czące dwóch mężczyzn leżących przy jed-
nym z lokali w rejonie Placu Grunwaldzkie-
go. Skierowany na miejsce patrol natych-
miast wezwał pogotowie ratunkowe, gdyż
jeden z mężczyzn miał bardzo poważne ob-

rażania nogi natomiast drugi głowy. Docho-
dzenie w sprawie ewentualnego pobicia
mężczyzn prowadzą funkcjonariusze Ko-
mendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

28.12.2019r. godz. 21.58 
Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
od operatora monitoringu wizyjnego doty-
czące mężczyzny, który w rejonie Placu
Grunwaldzkiego zaczepiał przechodniów,
uderzał rękoma w pojazdy, wychodził na
jezdnię. Nietrzeźwy mężczyzna został ujęty
przez patrol straży miejskiej i osadzony do
wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań.
Za swoje czyny odpowie przed Sądem Rejo-
nowym w Świdnicy.

31.12.2019r. godz. 12.52 
Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
od mieszkańca Zawiszowa, dotyczące męż-
czyzny, który wyrzucił przy przystanku ko-
munikacji publicznej na ulicy Stęczyńskie-
go, wiaderko odpadów spożywczych. Męż-
czyzna twierdził, że dokarmia w ten sposób
ptaki. Skierowany na miejsce patrol potwier-
dził zgłoszenie i ustalił sprawcę tego czynu,
który został ukarany mandatem. Należy pa-
miętać, iż ptactwo należy dokarmiać odpo-
wiednią karmą dla danego gatunku. Resztki
z naszych stołów stanowią natomiast dosko-
nały pokarm dla szczurów.
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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
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

ciąg dalszy na str. 8
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31.12.2019r. godz. 17.40 
Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
dotyczące niekompletnie ubranego mężczy-
zny, który na ulicy Kolejowej uderzał ręko-
ma w szyby budynków i wykrzykiwał nie-
zrozumiałe słowa. Skierowani na miejsce
strażnicy ujęli mężczyznę i przekazali go ze-
społowi pogotowia ratunkowego.

02.01.2020r. godz. 16.13 
Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
dotyczące łabędzia przymarzniętego do tafli
lodu na Zalewie Witoszówka. Niezbędna by-
ła pomoc strażaków, którzy szybko uwolnili
łabędzia. Niestety, był on bardzo osłabiony i
poraniony. Ostatecznie ptak trafił pod opiekę
pracowników schroniska dla zwierząt. Po
rekonwalescencji łabędź odzyska wolność.
Łącznie zrealizowano 109 interwencji

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

GMINA ŚWIDNICA
ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU

KOLEJOWEGO W PSZENNIE 
W związku z rewitalizacją linii kolejowej nr

285 przejazd kolejowy w Pszennie, położony w
ciągu drogi gminnej ul. Rolnicza/Fabryczna, bę-
dzie czasowo zamknięty w terminie od
10.01.2020 r. Przewidy-
wany czas robót - 7 dni.

JEST NAS
WIĘCEJ

W 2019 roku naj-
częściej wybieranym
imieniem żeńskim była
Zuzanna. W dalszej ko-
lejności Hanna, Emilia,
Maja oraz Pola. Wśród
chłopców pierwsze
miejsce przypadło Sta-
nisławowi i Janowi. Ro-
dzice dla swoich synów
wybierali również Woj-
ciech, Marcel, czy Le-
on. W statystykach mel-
dunkowych można było
odnaleźć także bardziej
wyszukane imiona, ta-
kie jak Thor, Jeremi czy
Leslie.  Według danych
biura meldunkowego
Urzędu Gminy Świdni-
ca, pod koniec 2019 ro-
ku łączna liczba stałych
mieszkańców gminy
wyniosła 16864 osób
(8548 kobiet i 8316
mężczyzn). Dla porów-
nania, w grudniu 2018
liczba ta wyniosła
16761. To wzrost o 103
nowych mieszkańców.

Kolejny rok z rzędu
najatrakcyjniejszą miej-

scowością do zamieszkania było Pszenno (+38
nowych mieszkańców) i Witoszów Dolny
(+38). Dobrym wynikiem może pochwalić się
Lutomia Górna (+24). Największą migrację
ludności odnotowano w Grodziszczu (-16
osób). W ubiegłym roku najwięcej dzieci uro-
dziło się w Pszennie (20), Witoszowie Dolnym
(13) oraz Komorowie (12). Dziękujemy , że
wybierają Państwo gminę Świdnica jako miej-
sce gdzie warto żyć!

NOWE STAWKI 
PODATKOWE W 2020 

 2020 obowiązywać będą nowe stawki podat-
kowe. Natomiast wzory informacji i deklaracji
podatkowych na rok 2020 pozostają bez zmian.

W 2020 r. podatek rolny wynosi:
- 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego grun-

tów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q
żyta),

- 292,30 zł od 1 ha gruntów pozostałych
(równowartość 5 q żyta).

Podatek rolny oblicza się według średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprze-
dzających kwartał poprzedzający rok podatko-
wy. Średnia cena skupu żyta wyniosła 58,46 zł
za 1 dt (tj. q - kwintal).

Podatek leśny w 2020 r. wynosi 42,73 zł od
1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m3
drewna, obliczana według średniej ceny sprzeda-
ży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pier-
wsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok
podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za
pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24
zł za 1 m3.

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
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.

http://www.bojero.com.pl


Stawki podatku od nieruchomości na 2020
r. (wyciąg z uchwały):

 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Świdnica: 

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków -0,95
zł od 1 m kw. powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-
ne, retencyjne lub elektrowni wodnych -4,80zł
od l ha powierzchni, 

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego -0,50 zł od 1 m kw. powierzchni, 

d) niezabudowane objęte obszarem rewitali-
zacji, o której mowa w ustawie zdnia 09
października 2015 r. o rewitalizacji i położone na
terenach, dla których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego przewiduje prze-
znaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługo-
wą albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu wod-
niesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a
w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego 3,15 zł od 1 m
kw. powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych -0,81 zł od 1 m kw. powie-

rzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej -23,90 zł od 1 m kw. powie-
rzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym -ll,18 zł od 1 m kw. powie-
rzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych przez podmioty udzie-
lające tych świadczeń -4,87 zł od 1 m kw. powie-
rzchni użytkowej, 

e) od pozostałych, /budynki gospodarczej
-8,05 zl od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 

f) garaży -8,05 zł od 1 m kw. powierzchni
użytkowej, 

g) zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego -8,05 zł od lm’
powierzchni użytkowej; 

3) od budowli: -2% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1pkt 3 i ust. 3 -7. 

Stawki podatku od środków transporto-
wych na 2020 r. (wyciąg z uchwały):

 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na tere-
nie Gminy Świdnica: 

1) od samochodów cięźarowych, o których
mowa wart. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
-702 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -1.182 zł,
c) powyżej 9 ton -1.444 zł; 
2) od samochodów ciężarowych, o których

mowa wart. 8 pkt 2 ustawy O podatkach i opła-
tach lokalnych, 

o dopuszczalnej masie całkowitej równej i
wyższej niż 12 ton w za-
leżności od liczby osi,
dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodza-
ju zawieszenia według
stawek określonych w
załączniku Nr 1do ni-
niejszej uchwały; 

3) od ciągników
siodłowych i balasto-
wych, o których mowa
wart. 8 pkt 3 ustawy o
podatkach i opłatach lo-
kalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton -1.444 zł; 

Pozostałe informa-
cje na http://bip.gmi-
na.swidnica .pl/start/
prawo-lokalne/podatki
-i-oplaty-lokalne/poda
tek-od-srodkow-transp
ortowych/1126-stawki
-podatkowe-na-2020-r
ok

Wzory formularzy
dostępne są na:

http://bip.gmina.s
widnica .pl/start/prawo-
lokalne/podatki-i-opla
ty-lokalne/wzory-form
ularzy-do-wymiaru-i-
poboru-podatkow/99-
wzory-formularzy-do
-wymiaru -i-poboru-po-
datkow
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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
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
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Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myślą
o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określo-
nej dostawy końcowej, która nastąpi w przyszło-
ści. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są
przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozy-
skania części środków, które pomogą sfinalizo-
wać ostateczną transakcję. Zaliczka w obrocie
krajowym w świetle ustawy o VAT powoduje
powstanie obowiązku podatkowego. Wpłacona
na rachunek bankowy jednostki zaliczka trakto-
wana jest jako kwota brutto, która zawiera stawkę
VAT odpowiednią dla danego towaru czy usługi.

Skutki podatkowe VAT w przypadku odbior-
cy

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o
podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o
VAT) prawo do obniżenia kwoty podatku należ-
nego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie
wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym
podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.
Zatem podatnikowi przysługuje prawo do odli-
czenia podatku naliczonego w terminie otrzyma-
nia faktury lub w ciągu dwóch kolejnych okre-
sów rozliczeniowych.

Warunkiem do obniżenia kwoty podatku na-
leżnego jest więc powstanie u sprzedawcy obo-
wiązku podatkowego oraz otrzymanie faktury ,

która dokumentuje zakup danej usługi czy towa-
ru.

Z brzmienia art. 19a ust. 1 ustawy o VAT
wynika, że co do zasady wykonanie usługi czy
dokonanie dostawy towarów rodzi powstanie
obowiązku podatkowego.

Ewidencja księgowa jednostki wpłacającej
zaliczkę:

Wpłacono zaliczkę na poczet przyszłej do-
stawy towaru:
Strona WN konta 202 Rozrachunki z dostawca-
mi,
Strona MA konta 130 Rachunek bieżący;
Otrzymano fakturę zaliczkową:
Strona WN konta 300 Rozliczenie zakupu (kwo-
ta netto),
Strona WN konta 221 VAT naliczony (kwota
VAT),
Strona MA konta 202 Rozrachunki z dostawcami
(kwota brutto);

Zrealizowano dostawę zamówionego towaru
i przyjęto na magazyn:
Strona WN konta 330 Towary,
Strona MA konta 300 Rozliczenie zakupu.

Skutki podatkowe VAT w przypadku do-
stawcy

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
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
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MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY - 10 STYCZNIA 2020 R.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne

konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W dniu 10 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy będzie można skorzystać
z bezpłatnej informacji na temat pozyskania wsparcia ze środków unijnych. Dyżur w ramach
Mobilnego Punktu Informacyjnego pełnić będzie specjalista Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich w Wałbrzychu.

W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się na co aktualnie można pozyskać wsparcie z
funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania. Pracownik PIFE przedstawi ofertę
pożyczek i poręczeń finansowanych z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczęcie i rozwój
działalności gospodarczej, a także kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej
2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, JST oraz III sektora. Wskaże, do jakiej instytucji należy
się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani
tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne
planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w dniu 10 stycznia 2020 r. (tj. piątek) w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, I piętro, sala nr 104 w godzinach
10.00-13.00.

Konsultacje są bezpłatne. Zapraszamy do udziału!

PKPiR - bez ewidencji wyposażenia
Z datą 31.12.2019 r. opublikowano nowe

rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatko-
wej księgi przychodów i rozchodów z dnia 23
grudnia 2019 r., obowiązujące od 1.01.2020 r.
Dla podatników najbardziej istotna wydaje się
informacja, że nowe rozporządzenie nie zmienia
wzoru księgi, i że znosi obowiązek prowadzenia
ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów
pracowników. 

Nowe rozporządzenie, w w stosunku do roz-
porządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r., zawiera
następujące zmiany:

- znosi obowiązek prowadzenia ewidencji
wyposażenia oraz kart przychodów pracowni-
ków,

- dostosowuje do zakresu ustawowego upo-
ważnienia brzmienie przepisu, który określa

przypadki, w jakich podatnicy obowiązani do
prowadzenia księgi, mogą nie stosować określo-
nych przepisów rozporządzenia ( 4 nowego roz-
porządzenia;  7 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia
2003 r.). Jednocześnie uregulowano w przepisie
przejściowym i dostosowawczym sytuację po-
datników, którzy na podstawie  7 rozporządzenia
z dnia 26 sierpnia 2003 r. złożyli właściwy wnio-
sek do dnia 31 grudnia 2019 roku ( 32 i 33
nowego rozporządzenia),

- uwzględnia przedsiębiorstwo w spadku
oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsię-
biorstwa w spadku. Podmioty te są obowiązane
prowadzić podatkową księgę przychodów i roz-
chodów.

Rozporządzenie zostało opublikowane w
Dzienniku Ustaw pod poz. 2544, weszło w życie
z dniem 1 stycznia 2020 r.

Faktury zaliczkowe  ewidencja u dostawcy i odbiorcy
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Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej do-
stawy towarów czy świadczenia usług wywołuje
powstanie obowiązku podatkowego w chwili
wpłynięcia na rachunek bankowy całości lub
części zapłaty. Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o
VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru
lub wykonaniem usługi otrzymano całość bądź
część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zali-
czkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub miesz-
kaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego
prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o in-
nym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy po-
wstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do
otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4,
a więc czynności, gdy obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu
np. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub
chłodniczej oraz gazu przewodowego czy świad-
czenia usług najmu, dzierżawy, leasingu.

Ustalenie podstawy opodatkowania w przy-
padku wpłaconej zaliczki reguluje art. 29a ust. 1
ustawy o VAT, w myśl którego podstawą opodat-
kowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą
dokonujący dostawy towarów lub usługodawca
otrzymał albo ma otrzymać z tytułu sprzedaży od
nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włą-
cznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i
innymi dopłatami o podobnym charakterze ma-
jącymi bezpośredni wpływ na cenę towarów do-
starczanych bądź usług świadczonych przez po-
datnika.

Stosując się do przepisów określonych przez
ustawodawcę, należy również mieć na uwadze
art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, stosownie do
którego podatnik jest obowiązany wystawić fa-
kturę dokumentującą w sytuacji otrzymania
przez niego całości lub części zapłaty przed do-
konaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i
2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub
czynności, dla których obowiązek podatkowy
powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 .

Podatnik, wystawiając fakturę ostateczną,
na podstawie której wpłacane były zaliczki,
pomniejsza wartość umowną tej faktury o war-
tości otrzymanych części zapłat z tytułu zali-
czek na poczet wykonania usługi bądź nabycia
towarów. Należy pamiętać, że ujęcie faktur
zaliczkowych powinno być oparte na art. 41
ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (dalej:
uor), w myśl którego rozliczenia międzyokre-
sowe przychodów, dokonywane z zachowa-
niem zasady ostrożności, obejmują w szcze-
gólności równowartość otrzymanych lub na-
leżnych od kontrahentów środków z tytułu
świadczeń, których wykonanie nastąpi w nastę-
pnych okresach sprawozdawczych.

Ewidencja księgowa jednostki wystawiają-
cej fakturę zaliczkową:
Wystawiono fakturę zaliczkową:
Strona WN konta 201 Rozrachunki z odbiorcami
(kwota brutto),
Strona MA konta 222 VAT należny (kwota VAT),
Strona MA konta 845 Rozliczenia międzyokre-
sowe przychodów (kwota netto);
Zrealizowano zamówienie (dokonujemy prze-
księgowania zgodnie z datą dostawy towarów
bądź datą wykonania usługi):
Strona WN konta 845 Rozliczenia międzyokre-
sowe przychodów,
Strona MA konta 730 Sprzedaż towarów.

Podatnik posługujący się fakturą zaliczkową
nie ma możliwości ujęcia kosztu ani przychodu
podatkowego aż do momentu faktycznej daty
wykonania usługi bądź dostawy towarów. Ina-
czej jednak jest w przypadku VAT, gdzie podat-
nikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku
naliczonego w chwili otrzymania faktury zalicz-
kowej, co natomiast wywołuje obowiązek podat-
kowy również u wystawcy takiej faktury, który
zobligowany jest do wykazania podatku należne-
go z tego typu transakcji.

info: www.podatki.biz
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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 tematy-
ce ekologicznej - przypomina najmłodszym
jak ważny jest szacunek wobec przyrody, a
także uczy jak o nią dbać. Utrwala i poszerza
wiedzę na temat zasad segregacji odpadów i
znaczenia właściwego gospodarowania od-
padami. Dzieci będą miały szanse utrwalić
zasady segregacji, obowiązujące w danej
gminie. Ponadto spektakl podkreśla, jak
ważna jest ochrona powietrza oraz walka z
niską emisją. Ukazuje negatywne skutki pa-
lenia śmieci w domowych paleniskach,
ogrzewania domów węglem, a dużej ilości
spalin samochodowych. Zachęca do walki z
problemem zanieczyszczeń powietrza.

KRYSTYNA GIŻOWSKA - [koncert z
okazji Dnia Babci i Dziadka]
21 styczeń 2020, godz.18:00

www.expressem.eu



ZMIANY W ŚWIADCZENIACH 
500 PLUS 

Osoby, które otrzymały 500 plus w 2019
roku,  w roku 2020  nie muszą już składać no-
wych wniosków. Wypłata świadczeń wycho-
wawczych będzie realizowana do dnia wskaza-
nego w wydanej wnioskodawcy informacji.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadcze-
nia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy
będą przyjmowane dopiero od 1 lutego 2021 r.  -
w przypadku wniosków składanych drogą ele-
ktroniczną,  a od dnia 1 kwietnia 2021 w formie
papierowej w tut. Ośrodku.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia
urodzenia się dziecka , zostanie złożony  w/w
wniosek, prawo to  ustala się od miesiąca urodze-
nia się dziecka. W przypadku złożenia wniosku
po tym terminie, prawo  to ustala się od miesiąca,
w którym wpłynął  w/w wniosek.

Osoby, które w 2020 roku będą składały
wniosek o świadczenie wychowawcze - 500 plus,

mogą to zrobić w każdej chwili zarówno w for-
mie papierowej jak i elektronicznej. Szczegóło-
wych informacji udzielają pracownicy Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, pod nr tel. 74
852 12 26 wew. 500.

WYSTARTOWAŁY STRAŻACKIE
OSKARY 2020 

UWAGA STRAŻACY OCHOTNICY!
Działacie na rzecz mieszkańców w swoich

miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edu-
kacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, inte-
gracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście
waszą  OSP do Konkursu FLORIANY. Ruszyła
IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najle-
psze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z
Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To
sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP promujące społeczną
działalność strażaków ochotników nazywane
strażackimi Oscarami.

12 kategorii konkursowych odzwierciedla
szeroką aktywność druhen i druhów na rzecz
bezpieczeństwa, kultury, poprawiania estetyki
waszych miejscowości, ochrony przyrody, kulty-
wowania tradycji, krzewienia sportu i wielu in-
nych dziedzin życia waszych lokalnych społecz-
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Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 40 zł

Zapraszamy Państwa serdecznie na wyjąt-
kowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka w wykonaniu Krystyny Giżowskiej. W
recitalu piosenkarka zaśpiewa swoje naj-
większe przeboje, które znamy i lubimy.
Pani Krystynie towarzyszył będzie Adam
Pawlikowski - kierownictwo muzyczne i
fortepian.
Własna droga Krystyny Giżowskiej jako so-
listki zaczęła się na festiwalu piosenki w
Soczi w 1976 r. zdobyciem II nagrody. Rok
1977 przyniósł jej II nagrodę na Coupe dE-
urope w Villach w Austrii. 1978 r. I nagroda
za interpretacje piosenki do muzyki Chopina
na festiwalu przebojów w Rostocku. Rok
1979 III nagroda i nagroda publiczności pio-
senki w Dreźnie. Rok 1981 Grand Prix na
festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Karl-
scham w Szwecji. Rok 1984 Grand Prix na
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki So-
pot84.
Te sukcesy jak również intensywna działal-
ność koncertowa w kraju i zagranicą (w
NRD, RFN, Francja, Czechosłowacja, USA,
Kanada, Japonia, itd.) potwierdziły trafność
wyboru "własnej drogi".
K. Giżowska zaczęła nagrywać płyty, pro-
gramy i piosenki we wszystkich stacjach
radiowych i telewizyjnych.
Wydane płyty: "Jestem jak inne", "Nie było
ciebie tyle lat", "Przeżyłam z tobą tyle lat",
"Duety - Ci wspaniali i Ja", "Złote przeboje",
"Antologia cz. I i II", "Kolędy i Pastorałki",
płyta dla dzieci "Kosmiczna deskorolka".
Największe Przeboje: "Złote obrączki",
"Nie było ciebie tyle lat", "Przeżyłam z tobą
tyle lat", "W drodze do Fontainebleau",
"Blue box", "Koncert na światło i cień", "Sa-
motność czeka na peronie".
Zanim poszła własną drogą estradową jako
amatorka śpiewała w zespole Transporto-
wiec w Koszalinie, brała udział w konkur-
sach piosenki Polskiej, Żołnierskiej, Gieł-
dach Piosenki zajmując I miejsca.
Współpracowała z Big Bandem prowadzo-
nym przez Ryszarda Poznakowskiego i Ry-
szarda Balickiego, związała się też przez
jakiś czas z zespołem "Flotyllą" pracując tam
pod kierunkiem znakomitych fachowców
m.in. Danutą Baduszkową i Jackiem Kor-
czakowskim ucząc się wszystkiego co wiąże
się ze sceną: dykcji, solfeżu, emisji głosu i
ruchu scenicznego, które to umiejętności
mogła wykorzystać na profesjonalnej sce-
nie.

KRÓLOWA ŚNIEGU - [Teatr Piasku TE-
TIANY GALITSYNY]
24 styczeń 2020, godz.16:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 65 zł - 85 zł

Pamiętasz opowieść o Królowej Śniegu?
Udaj się w artystyczną podróż do świata
lodu, czarów i magii! Teatr Piasku Tetiany
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ufundować celem umieszczenia jej na ścianie
kamienicy o adresie Rynek 8, gdzie Maria Kunic
mieszkała w początkach XVII wieku. Wykona-
nia tablicy podjął się warsztat kamieniarskich
robót artystycznych Zbigniewa Kuleszy w Strze-
gomiu. Projekt tablicy nie został jednak szybko
sporządzony, a dodatkowo samą kamienicę Ry-
nek 8 dotknęło jesienią 1992 roku niespodziewa-
ne nieszczęście wywołane ludzką niekompeten-
cją. Podczas zmieniania nawierzchni chodnika
uszkodzono ozdobne boczne obramienie wejścia
zwane portalem. Dolna część portalu, pozbawio-
na odpowiedniej podpory, obsunęła się i popęka-
ła. Mogło to doprowadzić w każdej chwili do

runięcia całego portalu. Na szczęście udało się
temu zapobiec, a sam piaskowcowy portal do-
czekał się w roku następnym gruntownej reno-
wacji. Odsłonięto wówczas zasmarowany ce-
mentem stary łaciński napis, którego tłumacze-
nie podaliśmy już wcześniej w tym artykule w
dwóch wersjach. Prawdopodobnie ktoś z daw-
nych komunistycznych decydentów sądził, że
jest to napis w języku niemieckim i w ramach
przywracania Świdnicy jej polskiego oblicza, ka-
zał napis ukryć. Również w 1993 roku została
zdjęta i poddana naprawie w warsztacie konser-
wacji zabytków umieszczona w niszy nad wej-
ściem do owej kamienicy postać "Złotego Chłop-
ka" czyli tak naprawdę gipsowa figurka mężczy-
zny w stroju z pierwszej połowy XIX wieku.
Została bowiem uszkodzona przez złodzieja,
który połamał nogi figurki mniemając, że jest
wykonana z metalu kolorowego, jaki można do-
brze sprzedać i przeznaczyć uzyskane w ten spo-
sób pieniądze na zakup wódki. Po konserwacji
"Złoty Chłopek" powrócił na swoje miejsce. Sa-
mo określenie "Złoty Chłopek" pochodzi zapew-
ne z okresu sprzed wieku XIX, kiedy to postać
widniejąca nad bramą wykonana była zapewne z
metalu pomalowanego farbą imitującą złoto, a
nie jak później z gipsu.

Dopiero 8 listopada 1993 roku na fasadzie
kamienicy numer 8 w świdnickim Rynku przy-
mocowano tablicę ze sjenitu, na której wyryto
napis informujący o uczonej kobiecie astro-
nom po polsku, niemiecku i po łacinie. Tekst
ten w języku polskim brzmi następująco:"W
domu tym mieszkała na początku XVII w.
słynna uczona astronom Maria Kunic". Współ-
fundatorką tablicy pamiątkowej oprócz wy-
mienionej już doktor Ingrid Guentherodt była
też pani doktor Margarete Arndt z Norymber-
gii, autorka szkicu naukowego na temat życia
i działalności Marii Kunic opublikowanego w
jednym z niemieckich periodyków jeszcze w
latach 80. XX wieku.

Rok 2008 w Świdnicy został szumnie ogło-
szony Rokiem Marii Kunic. Z tej okazji odbyło
się jednak zaledwie kilka imprez pod koniec ro-
ku. W Muzeum Dawnego Kupiectwa w piątek 24
października została zorganizowana przez do-
ktora Radosława Skowrona międzynarodowa se-
sja popularno-naukowa oraz uroczyście otwarta
przygotowana przez niego wystawa poświęcona
postaci wybitnej świdnickiej astronom, udostę-
pniona dla publiczności do 7 grudniu 2008 roku.
Eksponaty na wystawę pozyskano z bibliotek
oraz muzeów trzech państw: Austrii, Francji i
Polski, a także ze zbiorów prywatnych z kolekcji
Stanisława Dzbańskiego. Wystawie towarzyszy-
ła bardzo bogato ilustrowana i profesjonalnie
wydana publikacja zawierająca artykuły prezen-

tujące stan badań nad dorobkiem naukowym Ma-
rii Kunic. Wstęp, projekt i układ tego katalogu
był również autorstwa doktora Radosława Skow-
rona.

Zorganizowany też został konkurs plastycz-
no-literacki "Maria Kunic - świdnicka Pallada w
oczach dzieci i młodzieży". W kategorii klas
IV-VI szkół podstawowych zwyciężył Piotr
Studnicki - uczeń szóstej klasy ze świdnickiej
Szkoły Podstawowej Numer 315, natomiast w
kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce
zajęła Paulina Płaczaszek z klasy 3b Gimnazjum
Numer 3 w Świdnicy.

W sobotę 25 października 2008 roku w sali
teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbyła
się ceremonia nadania Gimnazjum Numer 1 w
Świdnicy imienia Marii Kunic. Na uroczystość
przybyły między innymi władze samorządowe
naszego miasta, a także delegacje ze świdnickich
szkół.

Dopiero 31 marca 2009 roku przed połud-
niem w świdnickim Rynku przy wejściu głów-
nym do Muzeum Dawnego Kupiectwa na ławe-
czce "usiadła" rzeźba świdnickiej astronom Marii
Kunic. Z głową podniesioną ku górze, zapatrzo-
na w niebo, trzyma w dłoniach sferę oraz tablice
astronomiczne "Urania propitia". Tablice zdobi
kopia oryginalnego podpisu Kunic. Odsłonięcie
rzeźby początkowo planowano na 24
października 2008 roku, ale odlew nie był goto-
wy na czas.

Zdaniem zastępcy prezydenta miasta Świd-
nicy magistra inżyniera architekta Waldemara
Skórskiego ławeczka z Marią Kunic miała stać
się atrakcją dla mieszkańców oraz turystów:"Do
astronom będzie można się przysiąść i zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie. Jeśli pomysł się
sprawdzi, to w kolejnych latach ufundujemy ła-
weczki innym znanym świdniczanom".

Edmund Nawrocki 
("Expressem" - Wybitni Świdniczanie)

opracowanie www.mojemiasto.swidnica.pl

Galitsyny, zwyciężczyni programu "Mam
Talent", zaprasza na rodzinną odsłonę tej
ponadczasowej historii, opowiedzianej śnie-
giem, piaskiem i światłem. Poczuj dreszczyk
emocji oraz dziecięcą radość, oglądając tę
zachwycającą zimową opowieść.
Pozwól, by Królowa Śniegu zabrała Cię do
swojego lodowego zamku.
Przyjdź i zobacz na żywo artystyczną inter-
pretację tej przepięknej baśni.
Spektakl polecany jest dla dorosłych oraz
dzieci od 5. roku życia.
Trwa 70 minut bez przerwy.

MUZYKA Z CZTERECH STRON
ŚWIATA [koncert karnawałowy SONORI
ENSEMBLE]
26 styczeń 2020 godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 50 zł - 60 zł

W programie koncertu spotkają się cztery
różne żywioły muzyczne. Zapraszamy na
mroźną, surową północ Europy, odmalowa-
ną w skandynawskiej muzyce scenicznej
Edvarda Griega i tradycyjnych fińskich pieś-
niach wielogłosowych. Nie zabraknie zna-
nych motywów "Pieśni Solvejgi" i "W gro-
cie króla gór" z baletu "Peer Gynt". Wprost
z północy przeniesiemy Państwa na gorące,
żywiołowe, pulsujące tanecznymi rytmami
południe Europy. Złote lata włoskiego bel
canta przypomną komediowe, żartobliwe
sceny z oper Gioacchino Rossiniego ("Cyru-
lik sewilski", "Kopciuszek"), zaś nieposkro-
miony hiszpański charakter zagości w sce-
nach i fortepianowej fantazji na motywach
opery "Carmen" Georgesa Bizeta.
Drugą część koncertu wypełni konfrontacja
nasyconej uczuciowością muzyki rosyjskiej
z przebojowym amerykańskim show prosto
z Broadwayu. Usłyszą Państwo fragmenty
słynnych "Obrazków z wystawy" Modesta
Musorgskiego oraz sceny zbiorowe z oper
Aleksandra Borodina ("Tańce połowiec-
kie" z opery "Kniaź Igor"), Piotra Czajko-
wskiego (scena na balu z opery "Euge-
niusz Oniegin") i Sergiusza Rachmanino-
wa (chór z opery "Aleko"). Karnawałowa
zabawa w amerykańskim stylu to kompo-
zycje fortepianowe ojca muzyki jazzowej
Georgea Gershwina ("Błękitna rapsodia")
oraz hity wszechczasów - piosenki i chóry
z musicali "Skrzypek na dachu" "The Cats"
i "Pippin"!
Wyjątkowy program karnawałowy skompo-
nowano wyłącznie z utworów ansamblo-
wych oraz muzyki na fortepian solo. Ten
wyjątkowy wieczór spędzą Państwo w to-
warzystwie sześciu śpiewaków operowych,
znakomitych solistów z Pragi, Krakowa i
Wrocławia. Całość oprawi wirtuozowska
gra fortepianowa w wykonaniu Przemysła-
wa Winnickiego oraz słowo wiążące. 

 "Urania propitia" w Świdnicy

ciąg dalszy ze str. 5

ności. Swoje zgłoszenia możecie wysyłać do 15
marca. Kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy
nominowane do FLORIANA 2020, a następnie
podczas wielkiej Gali finałowej 9 maja 2020
roku poznamy zdobywców prestiżowych statue-
tek. Będą też inne atrakcyjne nagrody. Możecie
wziąć również udział w kategorii specjalnej "Ra-
tujemy i Uczymy Ratować" , której patronem jest
WOŚP. Jest ona częścią programu edukacyjnego
o tej samej nazwie.

Regulamin konkursu, formularze zgłosze-
niowe i informacje o FLORIANACH znajdziecie
na stronie www.floriany.pl
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

www.expressem.eu www.expressem.eu

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

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

BARAN Nie obwiniaj wszystkich o swoje
niepowodzenia. Czasami trzeba ponieść po-
rażkę, aby móc się później w pełni cieszyć
sukcesem. Wkrótce zła passa Cię opuści, na-
dejdą naprawdę udane dni. Sprawy sercowe
ułożą się inaczej niż przewidywałeś, ale nie
będzie powodu do zmartwień. 
BYK Niestety, będziesz musiał zmienić plany.
Pewne sprawy trochę się zagmatwają i zaist-
nieje konieczność naprawienia wszystkiego.
Ktoś, kogo kochasz zrobi Ci miłą niespodzian-
kę. Radość będzie tak duża, że zapomnisz o
problemach jakim musisz stawić czoło. Spra-
wy finansowe bez zmian. 

BLIŹNIĘTA Otrzymasz bardzo interesującą
wiadomość. Będziesz zaskoczony jej treścią,
ale jednocześnie sprawi Ci ona pewną satysfa-
kcję. Tydzień będzie należał do udanych. Za-
łatwisz wiele spraw, które dotychczas odkła-
dałeś. W całym tym zabieganiu nie zapomnij
o ważnej uroczystości. 
RAK Koniecznie musisz się poprawić. Nie-
puntkualność źle wpływa na Twój wizeru-
nek. Ciężko też jest się pozbierać i sprostać
zaplanowanym czynnościom. W gronie ro-
dzinnym będą toczyły się dyskusje na po-
ważny temat. Podejmijcie wreszcie jakąś de-
cyzję. Tak dalej być nie może. 
LEW Nadeszła pora na wyniki finansowe.
Twoja praca i wysiłek zostaną docenione i
odpowiednio wynagrodzone. Będziesz mógł
uregulować zobowiązania, zrobić skromne za-
kupy i spokojnie spoglądać w przyszłość. Sto-
sunki z przyjacielem ulegną poprawie. Nie daj
się jednak podporządkować.
PANNA Wiele się zmieni w sprawach zawo-
dowych. Firma będzie zmuszona do podjęcia
radykalnych kroków mających na celu utrzy-
manie się na rynku. Jeżeli mądrze zadziałasz,
możesz wiele zyskać. Pojawi się możliwość
wykazania Twoich umiejętności i zdolności.
Postaraj się nie wchodzić w konflikty z inny-
mi.
WAGA Zachowałeś się bardzo niestosownie.
Teraz jest Ci głupio i nie wiesz jak wszystko
naprawić. A wystarczy po prostu przeprosić.
Następnym razem najpierw pomyśl, a później

działaj. Sprawy finansowe ułożą się po Twojej
myśli. Będziesz nawet mile zaskoczony, że tak
łatwo wszystko uporządkujesz. 
SKORPION Nie odrzucaj pochopnie propo-
zycji, z jaką ktoś się do Ciebie zwróci w naj-
bliższych dniach. Wbrew pozorom, Ty też mo-
żesz coś na tym zyskać. A gdybyś nawet nie
zyskał, to co szkodzi pomóc w tak łatwej dla
Ciebie sprawie. Bardzo dobrze ułożą się spra-
wy rodzinne. 
STRZELEC Ten tydzień będzie sprzyjał in-
teresom. Nie bój się ryzykownych posunięć.
Gwiazdy będą Ci sprzyjały w wielu dziedzi-
nach życia. Ożywią się kontakty towarzyskie,
być może poznasz ciekawych ludzi, zawiążesz
przyjaźnie. Nie zamykaj się więc w czterech
ścianach. 
KOZIOROŻEC Spotkasz starego znajome-
go, z którym bardzo długo się nie widziałeś.
Ożyją dawne wspomnienia, będzie okazja że-
by powspominać i pożartować. Wpłynie to na
poprawę Twojego nastroju. Będziesz miał
więcej ochoty do pracy. Sprawy finansowe
pozostaną na tym samym poziomie. 
WODNIK Odrzuć niepokój. Wszystko się
ułoży, choć będzie to wymagało czasu i cier-
pliwości z Twojej strony. Nie możesz tak pesy-
mistycznie patrzeć na swoją sytuację. Jest wie-
le możliwości, aby zmienić Twój los. Postaraj
się myśleć o pozytywnych sprawach jakie sta-
ły się ostatnio Twoim udziałem. 
RYBY Stosunki z partnerem bardzo się skom-
plikują. Będziesz musiał zdobyć się na szcze-
rość. Najwyższa pora żeby sobie wszystko
wyjaśnić. Jedynie w ten sposób zapanuje har-
monia w Waszym związku. Inaczej nie ma
sensu tego ciągnąć. Ciągłe nadąsanie i wza-
jemne obwinianie się do niczego nie prowadzi.

U S Ł U G I 

OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE IN-
STRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat ko-
lekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futera-
łem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GU-
ZIKOWY (bajan) marki niemieckiej "HOH-
NER" (unikatowy zabytek w części sprawny
- cena 150 zł z futerałem)
4. MAŁY AKORDEON ZABAWKOWY (dla
dziecka) cena 100 zł wraz z futerałem.
5. KLARNET in B - drewniany - klasyczny
(heban) w miarę sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

 S P R Z E D A Ż

◆ Nauka języka niemieckiego. Zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzo-
ne przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Sole-
cka-Szyja. 

 N A U K A 

◆ Sprzedam mieszkanie 89 m kw., 3 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
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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

