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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

CASTLE DREAMS I PAWEŁ TUR -
KONCERT PASTORAŁEK I KOLĘD
17.01.2020, godz. 17:00
MDK, ul. Wolności 13, Świebodzice
Wstęp wolny

"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

BIEG ŚW. FLORIANA
18.01.2020, godz. 11:00
Srebrna Góra
Wpisowe 10 zł

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

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

II LIGA SIATKÓWKI. POLONIA
ŚWIDNICA - OLIMPIA JAWOR
18.01.2020, godz. 17:30
Derbowe spotkanie w II lidze pań. Czekają-
ce na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie
świdniczanki zmierzą się z Olimpią Jawor.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: MKS Polonia Świd-
nica

ZIELONY KOPCIUSZEK
19.01.2020 r., godz. 16:00.
Miejsce: Teatr Miejski w Jaworze
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PRZYZNANO STYPENDIA 
W DZIEDZINIE KULTURY

Napisanie zbioru utworów muzycznych
opracowanych na świdnicki kurant, czyli 15-
dzwonowy instrument umieszczony w wieży na
placu Pokoju; opracowanie 10 piosenek i nagra-
nie 10 teledysków z tzw. "live session" w różnych
lokalizacjach w Świdnicy oraz tłumaczenie,
przygotowanie napisów i prezentacje świdnickiej
publiczności w ramach dwóch kolejnych edycji
"Wieczorów z kinem rosyjskim" ośmiu filmów,
które dotychczas nie były tłumaczone na język
polski i nie były prezentowane szerokiej publicz-
ności - to projekty, które zrealizowane zostaną w
tym roku w ramach stypendium Prezydenta Mia-
sta Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej w
dziedzinie kultury. Ideą stypendiów jest pomoc
świdniczanom w zrealizowaniu ciekawych
przedsięwzięć, związanych z twórczością arty-
styczną i upowszechnianiem kultury. 

Maciej Bator na napisanie zbioru utworów
muzycznych,  Paulina Lenda-Kozub na opraco-
wanie 10 coverów znanych i mniej znanych pio-
senek i nagranie do nich teledysków oraz  Natalia
Nikolska na przygotowanie i prezentację ośmiu
filmów do kolejnej edycji "Wieczorów z kinem
rosyjskim" otrzymają po 5400 zł. 

Maciej Bator uczył się gry organowej i teorii
muzyki w Wałbrzychu, Warszawie, Krakowie,
Genewie, Gteborgu i Stuttgarcie. Od 2009 roku
pracuje w Świdnicy. Jest kantorem Kościoła Po-
koju, pedagogiem, organistą liturgicznym i kon-
certowym. Wykonuje ponad 100 koncertów ro-
cznie. Od 2011 roku wspólnie z żoną Zuzanną
organizuje koncerty oraz nowatorskie działania
dydaktyczne . Jest autorem licznych opracowań
pieśni kościelnych a także stylizowanych kom-
pozycji na organy. W marcu 2019 roku uzyskał
tytuł doktora sztuki. 

Paulina Lenda-Kozub to świdnicka woka-
listka, autorka tekstów i muzyki, instruktorka
wokalna. W 2014 roku odbyła się premiera jej
debiutanckiej, akustycznej płyty "Wolf Girl", na-
tomiast w 2016 roku - płyty "Intro" niedziałają-
cego już zespołu Paulina Lenda & Kruki. Jest
laureatką wielu nagród i wyróżnień. Wygrała
dwukrotnie w programie "Szansa na sukces"
śpiewając piosenki zespołu Kombi i Kasa Cho-
rych, zajęła II miejsce w finale tego programu.
Dostała się do finałowej dziesiątki pierwszej edy-
cji programu "Mam talent". Otrzymała także

Grand Prix XIII Festiwalu Muzyki Rozrywko-
wej im. Bogusława Klimczuka, Grand Prix i
nagrodę specjalną na IX Festiwalu "Wielki
Ogień" im. Miry Kubasińskiej, I miejsce podczas
III Międzynarodowego Festiwalu "Blues na Sie-
wierskim Zamku", I miejsce podczas VIII edycji
Festiwalu "Ścinawski Blues nad Odrą", II miej-
sce w Muzycznej Bitwie Radia Wrocław w 2016
roku. Jest laureatką nagrody "Młody talent 2018"
przyznanej przez Fundację Artystyczną im. Ka-
liny Jędrusik.  

Natalia Nikolska jest filologiem rosyjskim i
tłumaczką. Studiowała rusycystykę na Uniwer-
sytecie Pedagogicznym w Moskwie oraz reżyse-
rię w Pracowni MIR-2 pod kierunkiem Borisa
Juchananowa. Jest współautorką i realizatorka
kilku performansów muzycznych i spektakli fe-
stiwalowych. W jej dorobku tłumaczki znalazły
się m.in. libretto opery Weinberga "Pasażerka"
czy też libretto opery Rachmaninowa "Aleko".
Od 2011 roku  prowadzi dla świdnickiej publicz-
ności cykl pokazów filmowych i wykładów pt.
"Wieczory z kinem rosyjskim". 

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE
SZKOLENIE 

"E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica"
Świdnica otrzymała 84 tys. zł dofinansowa-

nia na realizację bezpłatnych szkoleń dla miesz-
kańców w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "E-AKTYW-
NI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DO-
LNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO". Rozpo-
częły się już zapisy na kolejny kurs - "Kultura w
sieci". 

Celem projektu jest podniesienie poziomu
kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecz-
nego korzystania z tych mediów w celach zawo-
dowych, edukacyjnych i rekrutacyjnych. 

W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy,
którzy ukończyli 25 rok życia. Każda z osób
może skorzystać z jednego szkolenia. Będą się
one odbywały w dwunastoosobowych grupach,
od poniedziałku do soboty, w budynku Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świd-
nicy  przy ul. Długiej 33.

Obecnie trwają zapisy na szkolenie:
- "Kultura w sieci", które odbędzie się 20

stycznia w godzinach 8.00-16.00 i 21 stycznia w
godzinach 9.00-13.00

- "Kultura w sieci", które odbędzie się 27
stycznia w godzinach 8.00-16.00 i 28 stycznia w
godzinach 9.00-13.00

Rezerwacji można dokonać poprzez:
- stronę internetową WWW. FWZR.PL/RE-

ZRERWACJE,
- elektronicznie na adres: k.halak@um.swid-

nica.pl , m.oknianska@um.swidnica.pl  

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

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

http://www.eldomik.pl
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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-
giem, piaskiem i światłem. Poczuj dreszczyk
emocji i dziecięcą radość.
Wstęp 65 zł - 85 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

II LIGA SIATKÓWKI. POLONIA
ŚWIDNICA - JEDYNKA SIEWIERZ
25.01.2020, godz. 15:00
Czołowa drużyna II ligi - Jedynka Siewierz
będzie kolejnym rywalem świdnickich siat-
karek.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: MKS Polonia Świd-
nica

II liga piłki ręcznej. ŚKPR Świdnica -
Orlik Brzeg
25.01.2020, godz. 18:00
Inauguracja rundy rewanżowej. szare Wilki
zmierzą się z Orlikiem Brzeg. Bedzie okazja
do rewanżu, bo w pierwszym meczu lepsi
byli rywale.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz, ul. Galla Anonima, organiza-
tor: ŚKPR Świdnica

KONCERT NOWOROCZNY ZESPO-
ŁÓW "KRĄG" I "MAŁA ŚWIDNICA"
25.01.2020, godz. 17:00

www.expressem.eu

W treści maila proszę podać: imię i nazwisko,
telefon i mail kontaktowy, informacje czy są
Państwo mieszkańcami miasta Świdnica lub wo-
jewództwa  dolnośląskiego oraz informacja czy
są Państwo osobami niepełnosprawnymi (z orze-
czeniem czy bebez).

Telefonicznie 74 646 29 30, 646 29 16, 646
29 02.

"ŚWIĄTECZNIE W ŚWIDNICY"
wybrano najpiękniejsze fotografie
81 zdjęć od 30 osób wpłynęło do Urzędu

Miejskiego na konkurs fotograficzny "Świątecz-
nie w Świdnicy". Komisja konkursowa dokonała
ich oceny i wybrała najciekawsze fotografie, bio-
rąc pod uwagę pomysłowość wykonania oraz
jakość i technikę. W czwartek, 9 stycznia w
Wieży Ratuszowej zastępca prezydenta, Szymon
Chojnowski wręczył nagrody i wyróżnienia au-
torom najlepszych zdjęć. Otrzymali je:
◆ I miejsce - Sylwia Brzęczek 

Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 300 zł

◆ II miejsce - Rafał Dobrowolski 
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 200 zł

◆ III miejsce - Maja Foremny
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 100 zł
Oprócz nagród głównych komisja konkurso-

wa postanowiła przyznać także 8 wyróżnień.
Otrzymali je:
◆ Łukasz Tomzik (8 lat)
◆ Anastasiia Lemeshko
◆ Benjamin Smereka, Świdnica (6 lat)
◆ Unisława Tomaszek

◆ Jolanta Kowalik 
◆ Michał Dyderski
◆ Hubert Kostka
◆ Joanna Szulc.

Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 50 zł. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a
wszystkim uczestnikom dziękujemy za przesła-
nie fotografii.

ZŁÓŻ WNIOSEK NA
DOFINANSOWANIE REMONTU
ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW
470 tysięcy złotych zarezerwowano w tego-

rocznym budżecie miasta Świdnicy na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budow-
lane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub znajdujących  się w gminnej ewidencji
zabytków. Do 28 lutego czekamy na wnioski,
które składać mogą posiadacze zabytków tj. oso-
by fizyczne lub jednostki organizacyjne posiada-
jące tytuł prawny do zabytku, czyli m. in.: wspól-
noty mieszkaniowe, parafie czy też spółki prawa
handlowego. 

- Dotowane mogą być wyłącznie prace, które
powinny zakończyć się najpóźniej do 15 grudnia
tego roku. Dotacja może obejmować wyłącznie

ciąg dalszy na str. 6
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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-
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?

nakłady określone w art.77 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami. Przepis ten wyklucza możliwość dotowa-
nia ociepleń budynków. Maksymalna wielkość
dofinansowania to 80 % wartości inwestycji ko-
sztorysowej prac lub robót - dodaje Barbara Sa-
wicka, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i
Konserwacji Zabytków. 

Przypomnijmy, że dotacje na prace przy za-
bytkach udzielane są z budżetu miasta Świdnicy
corocznie, od 1993 roku. Jednak dopiero od 2015
roku kwoty te są o wiele wyższe niż w latach
ubiegłych, gdyż prezydent miasta przyjęła za-
sadę udzielania dotacji w wysokości około
50% wartości zadania właścicielom zabytków,
którzy złożyli wnioski. Od tego czasu przezna-
czono na ten cel ponad 9 milionów złotych. W
2014 roku 8 podmiotom przekazano kwotę 406
800 zł. Ale już w kolejnym roku wartość dota-
cji wyniosła ponad cztery razy tyle. W 2015
roku udzielono dotacji 19 podmiotom na kwo-
tę 1 838 032 zł. W 2016 roku dla 24 wniosko-
dawców wydatkowano z budżetu miasta 1 405
850 zł. W 2017 roku 1 426 885 zł przeznaczono
na wsparcie prac remontowych dla 17 obie-
któw. W 2018 roku prawie 3 miliony złotych
trafiły do 29 wnioskodawców. W ubiegłym
roku była to kwota 1 252 700 zł przyznana 28
podmiotom.

Szczegółowy opis procedury udzielania do-
tacji i niezbędne dokumenty, w tym formularze
wniosków, dostępne są na stronie internetowej
urzędu: www.um.swidnica.pl w zakładce urząd
miejski - konkursy i dotacje - dotacje celowe oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
"Tablica ogłoszeń". Wnioski należy składać w
zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem:
"Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabyt-
kach", osobiście w pokoju 1a  na parterze lub

przesłać pocztą na adres urzędu. Termin naboru
wyznaczono do dnia 28 lutego br.

Wszelkich informacji na ten temat udziela
Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds.
Ochrony i Konserwacji Zabytków (pokój nr 321,
nr tel. 74/856 28 85).  

WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY
Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, ponad

milion Polaków musi wymienić dowód osobisty
w 2020 roku z powodu kończącego się terminu
ważności. Dodatkowo 160 tysięcy młodych osób
wyrobi go po raz pierwszy. W Świdnicy obowią-
zek ten będzie dotyczył około 2500 mieszkań-
ców.  

Aby otrzymać dokument potwierdzający
tożsamość  należy złożyć odpowiedni wniosek w
Urzędzie Miejskim w Świdnicy, w Wydziale
Spraw Obywatelskich. Można to zrobić także
przez Internet.   

Wszystkie osoby, które składają wnioski od
marca 2019 roku, otrzymują nowoczesny doku-
ment, e-dowód. Jego warstwa elektroniczna to
wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niemu
właściciel dokumentu może komunikować się
elektronicznie z administracją publiczną. To
sprawia, że e-dowód umożliwia m.in. załatwia-
nie online spraw urzędowych, elektroniczne pod-
pisywanie dokumentów czy też korzystanie z
automatycznych bramek granicznych na lotni-
skach. 

Aby złożyć wniosek online konieczne jest
posiadanie profilu zaufanego. Przyda się on nie
tylko do złożenia wniosku o dokumenty, ale i do
załatwiania online wielu innych spraw urzędo-
wych. Profil zaufany zakłada się za darmo. A
informacje jak to zrobić znaleźć można na stronie
www.pz.gov.pl.               

Do wniosku należy dołączyć jedną aktualną
(nie starszą niż 6 miesięcy), kolorową fotografię
w pozycji frontalnej, spełniającą wymogi foto-
grafii biometrycznej. Czas oczekiwania na nowy
dowód to maksymalnie 30 dni. Za jego wyrobie-
nie nie trzeba płacić. Wydanie dokumentu jest
bezpłatne.

Przypominamy, że posiadanie nieważnego
dowodu osobistego przez osobę powyżej 18 roku

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo
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Wstęp 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

IX MISTRZOSTWA ŚWIDNICY JU-
NIORÓW W SZACHACH im.Michała
Sośnickiego
08.02.2020, godz. 10:00
Szachiści powalczą o tytuł mistrza Świdnicy
w szachach.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: MDK Świdnica

KONCERT KRYSTIANA KRZESZO-
WIAKA I NATALII RUBIŚ
10.02.2020, godz. 19:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor
Bilety: 80/100/110 zł

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

KONCERT WIEDEŃSKI
15.02.2020, godz. 17:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor
Bilety: 80 zł

życia, zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej jest wykroczeniem.

SUKCES 
OLIMPIJCZYKÓW Z III LO 

Miło nam poinformować, że do zawodów
okręgowych Olimpiady Literatury i Języka Pol-
skiego awansowało troje humanistów z III Lice-
um: Malwina Stopyra, Ewa Pyt i Konrad Mar-
cjan. Uczniowie napisali prace przygotowawcze
pod opieką pani profesor Aleksandry Kulak. Ese-
je polonistów z III LO zostały wysoko ocenione
przez komisję kwalifikacyjną.

Kolejny etap Olimpiady odbędzie się we
Wrocławiu w już 2 lutego.

III LO Świdnica

AKCJA CHARYTATYWNA 
W ŚWIDNICKIM "MECHANIKU"

To tylko mały miś, a może pomóc dziecku,
które przeżyło wypadek drogowy. Wypadek nie
jest miejscem dla najmłodszych, dając mu plu-
szaka, ma się do czego przytulić i wszystko wy-
gląda inaczej. Zespół Szkół Mechanicznych w

Świdnicy zorganizował akcje zbiorki maskotek,
misiów, które zostaną ofiarowane poszkodowa-
nym w wypadkach dzieciom.

Akcje rozpoczęliśmy w listopadzie i zakoń-
czyliśmy wejściem w Nowy Rok. Cała społecz-
ność uczniowska wykazała się dużym zaangażo-
waniem, dzięki któremu udało się zgromadzić
około 200 maskotek, które zostały przekazane do
Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej w Świebodzicach. Mam nadzie-
ję, że uda się nam tę akcję powtórzyć w nastę-
pnym roku. Organizator Anna Foryś-Musik.

***
Swidnica24.pl zachęcała do udziału w trwa-

jącej bez przerwy zbiórki nakrętek na rzecz
dwóch dziewczynek, Mai Tyczyno i Emilki Paw-

ciąg dalszy na str. 6
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II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR
ŚWIDNICA - MOTO-JELCZ OŁAWA
15.02.2020, godz. 18:00
Kolejny mecz Szarych Wilków. Do Świdni-
cy przyjedzie nieobliczalny Moto-Jelcz Oła-
wa.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz, ul. Galla Anonima, organiza-
tor: ŚKPR Świdnica

"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

24. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
WIOSNY IM. HENRYKA CHMIELE-
WSKIEGO
28.02-29.02.2020, godz. 08:00
Akrobatyczne święto w Świdnicy. Tym ra-
zem zawody poświęcone legendarnemu tre-
nerowi odbędą się nietypowo wcześnie, bo
już w ostatni weekend lutego.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: MKS Polonia Świd-
nica

"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

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
05.03.2020, godz. 17:00
Po dwudziestu latach przerwy do Świdnicy
powrócą Czwartki Lekkoatletyczne. Na cykl
bezpłatnych zawodów dla dzieci i młodzieży
. Na uczestników w zależności od ich wieku
przygotowane będą biegi na dystansach od
60 do 1200 metrów. Po zakończonym biegu
na każdego uczestnika czekać będzie słodki
poczęstunek.
Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, or-
ganizator: ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM
Świdnica

II MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ
IM. GRZEGORZA SOLARZA
06.03-08.03.2020, godz. 15:00
Młodzi piłkarze po raz drugi swoją grą od-
dadzą hołd zmarłemu szkoleniowcowi Polo-
nii-Stali Świdnica, Grzegorzowi Solarzowi.

lak. Również w Zespole Szkół Mechanicznych
w Świdnicy cały czas prowadzona jest akcja
zbieranie plastikowych zakrętek po napojach,
chemii gospodarczej i środkach przemysło-
wych. 

Nasi uczniowie dostarczają nam codziennie
kolejne kolorowe zakrętki, tym samym pokazu-
jąc swoje zaangażowanie w akcje charytatywne.
Udało się zebrać kilka worków, prawie 70 kilo-
gramów, które przekazaliśmy już bezpośrednio
mamom dziewczynek. Zamiast wyrzucać plasti-
kowe nakrętki do śmieci, uczniowie zbierali je w
internacie, w bibliotece szkolnej, w niektórych
salach lekcyjnych. Dalej odkręcamy dla Mai i
Emilki.

"Mechanik"

KOLĘDOWANIE Z III LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Cała społeczność III LO chciałaby serdecz-
nie zaprosić Państwa 16 stycznia na godz. 16.00
do sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury
na wyjątkowy Koncert kolęd i piosenek świąte-
cznych w wykonaniu PRYMA VOCE - Chóru III
Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. 

Występ chórzystów jest m.in. odpowiedzią
na liczne zapytania dotyczące możliwości po-
wtórzenia w innym terminie odbywającej się co
roku przed Bożym Narodzeniem w III LO "Bie-
siady Wigilijnej" (w tym roku wielu chętnych nie
zmieściło się w szkolnej auli). Wstęp wolny.

III LO Świdnica

W MDK...

PĘDZLEM I SMYCZKIEM CZYLI
IMPROWIZACJE AKWARELOWE 

I SKRZYPCOWE.
Niezwykłe akwarele można od 10 stycznia

2020 r. podziwiać w świdnickiej Galerii Fotogra-

fii. Miłosz Nosiadek - młody malarz, architekt,
skrzypek zaprosił z entuzjazmem do oglądania
swoich prac. Z humorem i radością opowiedział
zgromadzonym na wernisażu gościom o swoim
warsztacie twórczym. Użył trzech słów - kluczy
: PLAMA, WYOBRAŹNIA I WARSZTAT.
Swobodna ,  roz lana  plama  barwna,
wyobraźnia,która podpowiada kształty i warsztat
artysty, który należy ciągle rozwijać, ćwiczyć i
zdobywać doświadczenie. Improwizacje muzy-
czne ,wykonane przez malarza i jego przyjaciela
na żywo podczas wernisażu, były wspaniałym
uzupełnieniem tego artystycznego wieczoru.

W tym piątkowym spotkaniu z malarstwem
akwarelowym uczestniczyły dziewczyny z koła
"Malarstwa" pracowni plastycznej "Mansar-
da"MDK w Świdnicy. Myślę, że akwarelowe
kompozycje Pana Miłosza mogą stać się inspira-
cją do prac tworzonych w naszej pracowni.

(naucz. Joanna Waksmundzka)

W MBP...

NAGRODA DLA MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy

otrzymała nagrodę za cykl warsztatów o finan-
sach.

"O finansach w bibliotece" to cykl pięciu
spotkań edukacyjnych poświęconych finansom,
jakie jesienią odbywały się w bibliotece. Były
okazją do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu
finansów osobistych, znalezienia odpowiedzi na
m.in. takie pytania: jak korzystać z banku przez
internet? Co to jest blik? Kiedy kupowanie online
nie jest bezpieczne? Czy potrzebne jest mi ubez-
pieczenie? Kiedy napisać testament? W warszta-
tach brały udział osoby powyżej 50. roku życia.

14 stycznia w Warszawie odbyło się rozdanie
nagród dla wyróżnionych w projekcie placówek.
Świdnicka biblioteka została uhonorowana na-
grodą specjalną. Wyróżnienie odebrała Katarzy-
na Poznańska i Sebastian Miech.

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM
INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

W imieniu organizatorów zapraszamy na NA
SEMINARIUM INFORMACYJNO-PROMO-
CYJNE dotyczące projektu "Świadomy e-użyt-

ciąg dalszy ze str. 5
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kownik", realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa
III "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" 3.1
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompe-
tencji cyfrowych Sudecki Instytut Rozwoju Re-
gionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
PRO-MOTOR.

Podczas seminarium zaprezentowany zosta-
nie projekt "Świadomy e-użytkownik" obejmu-
jący 1000 mieszkańców Dolnego Śląska i Opol-
szczyzny powyżej 44. roku życia bezpłatnymi
szkoleniami w zakresie podnoszenia kompeten-
cji cyfrowych.

W jego ramach, w atrakcyjnej i przystępnej
formie przedstawione zostaną:

- założenia projektu
- formy i zasady rekrutacji
- zakres tematyczny szkoleń
Termin: 22 stycznia 2020 r., godz. 16.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w

Świdnicy, ul. Franciszkańska 18

"A JEDNAK BOLI"
Książka "A jednak boli" Justyny Koron-

kiewicz nagrodzona w konkursie dla autorów
o znaczącym dorobku literackim - Słowem i
Obrazem z kolejną nagrodą! Została wybrana
Książką Roku 2019 w Babińcu Literackim.
Jest nam niezmiernie miło, ponieważ książka
została wydana w dwóch językach - polskim i
czeskim, przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Świdnicy w ramach mikro projektu "Sło-
wem i obrazem" współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej 2014-
2020 Interreg V - A Republika Czeska - Polska

oraz budżetu państwa za pośrednictwem Eurore-
gionu Glacensis.

***
Wyłonienie poetyckiej Książki roku nie było

proste. W roku 2019 otrzymałyśmy od Was wiele
świetnych publikacji, do kilkudziesięciu dotarły-
śmy same. I musimy przyznać - to był mocny rok.
Pierwsza odsłona naszego plebiscytu jest szcze-
gólna - spontaniczna, związana z wewnętrzną
potrzebą wypowiedzenia się w temacie kobiecej
poezji, będąca jednocześnie podsumowaniem
naszej codziennej pracy - czytania, selekcjono-
wania, dyskutowania.

Nie chciałyśmy narzucać sobie zbyt wielu
kryteriów wyboru - no, może prócz jednego -
cenimy sobie szczególnie wyrazisty opis kobie-
cego doświadczenia. Opis, który nie boi się tema-
tyki przemocy, nie wstydzi się czułości, nie igno-
ruje ciała, eksponuje osobowość. Zależało nam
na wyłonieniu silnego, osobnego i niepokornego
głosu, którego nie da się uciszyć, który mówi
zdecydowanie i na tyle głośno, że rezonuje, po-
zostając na dłużej.

Wybrałyśmy kilkanaście książek, które za-
wróciły naszą uwagę. Prezentujemy je w dowol-
nej kolejności:
◆ Anna Dwojnych, Wypadki z przypadkami,

Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2019,

www.expressem.eu www.expressem.eu

Wstęp wolny, miejsce: OSiR, ul. Śląska, or-
ganizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI. POLONIA
ŚWIDNICA - SOBIESKI OŁAWA
07.03.2020, godz. 17:30
Ostatni mecz rundy zasadniczej. Biało-zie-
lone zmierzą się z Sobieskim Oława.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: MKS Polonia Świd-
nica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR
ŚWIDNICA - ŻAGIEW DZIERŻO-
NIÓW
14.03.2020, godz. 18:00
Szlagierowo zapowiada się derbowy poje-
dynek w II lidze piłki ręcznej. Dwie czołowe
drużyny rozstrzygną między sobą prymat w
regionie!
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz, ul. Galla Anonima, organiza-
tor: ŚKPR Świdnica

WYSTĘP KABARETU NEO-NÓWKA
15.03.2020, godz. 16:00
Z programem "Żywot Mariana" przyjedzie
do Świdnicy znany i lubiany kabaret Neo-
Nówka. Bilety do nabycia w serwisie:
www.biletyna.pl
Wstęp od 80 zł, miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul.
Galla Anonima, organizator: Agancja Kre-
ator

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.

ciąg dalszy na str. 8
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◆ Ewa Frączek, Niedoskonałości, Dom Litera-
tury w Łodzi, Łódź 2019,

◆ Wioletta Ciesielska, Krańcówka, Miejski
Dom Kultury w Radomsku, Radomsko 2019,

◆ Hanna Dikta, Cienie, Fundacja Duży Format,
Warszawa 2019,

◆ Joanna Mueller, Joanna Łańcucka, Waruj,
Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2019,

◆ Anna Adamowicz, Animalia, Biuro Literac-
kie, Stronie Śląskie 2019,

◆ Nina Manel, Transparty, Biuro Literackie,
Stronie Śląskie 2019,

◆ Justyna Koronkiewicz, A jednak boli, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, Świd-
nica 2019,

◆ Dominika Lewicka-Klucznik, M+M, Mami-
ko, Nowa Ruda 2019,

◆ Joanna Lewandowska, Trach, Ut Pictura Bib-
liotheca, Katowice 2019,

◆ Dorota Nowak, Zarzewie, Fundacja czAR(T)
Krzywogońca, Cekcyn 2019,

◆ Kinga Piotrowiak-Junkiert, Pieśni Mirmydo-
nu, Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2019,

◆ Joanna Pawlik, Alikwoty, Wydawnictwo J,
Wrocław 2019. 
Wszystkim wymienionym autorkom serde-

cznie gratulujemy, a przede wszystkim zwycięż-
czyni - Justynie Koron-
kiewicz za tom "A jed-
nak boli". 

info: babinieclitera-
cki.blogspot.com

OSiR...

BIEGOWE
OTWARCIE

SEZONU 
ZA NAMI!

Znakomita pogoda,
świetna atmosfera i moc
atrakcji. Za nami otwar-
cie biegowego sezonu w
Świdnicy. Świdnicki
Bieg  Noworoczny
ZUPBADURA ściągnął
na trasy wokół hali im.
Haliny Aszkiełowicz
ponad 600 uczestników
- dorosłych i dzieci.

Impreza odbyła się
w niedzielę, 12 stycznia.
Ma dzieci czekały biegi
na dystansach od 100
metrów do 2 kilome-
trów, dorośli natomiast
mierzyli się z trasą o dłu-
gości 5 i 10 kilometrów.
Wydarzeniu towarzy-
szyły dodatkowe atra-
kcje. Na dzieci czekała
strefa sportowo-eduka-
cyjno-zabawowa, starsi
wzięli udział w losowa-

niu nagród, w której głównym fantem była ku-
chenka ufundowana przez firmę Electrolux. Nie
zabrakło też akcentów charytatywnych. Wpiso-
we z biegów dziecięcych przekazane zostało na
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdni-
cy. Ten sam cel zasiliły też fundusze z kawiaren-
ki.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale i atrakcyjne pakiety startowe, w skład
którego weszła między innymi efektowna czap-
ka. Na najlepszych czekały puchary i nagrody
rzeczowe. W otwarciu biegu oraz dekoracji brali
udział: prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Sła-
niewska, zastępca prezydent Jerzy Żądło, zastę-
pca starosty świdnickiego, Zygmunt Worsa, p.o.
dyrektora Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, Jan Czałkiewicz, przedstawiciele firmy
ZUPBADURA - sponsora tytularnego biegu, Ta-
deusz Badura i Marta Olejkiewicz, prezes Świd-
nickiej Grupy Biegowej, Jacek Gołębiewski.

Organizatorami wydarzenia były: Świdnicka
Grupa Biegowa, firma ZUPBADURA, Świdni-
cki Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miejski.
Szczegółowe wyniki biegu można znaleźć w ser-
wisie wyniki.datasport.pl/results3167/

info: OSiR Świdnica

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT
Dziewczęta z SP 1 w Świdnicy wykorzystały

atut własnej hali i wygrały w turnieju Piłki Siat-
kowej klas 7-8 szkół podstawowych. Zawody
zorganizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji w ramach Współzawodnictwa szkol-
nego 2019-2020 odbyły się 13 stycznia na Hali
Zawiszów przy SP 1. W imprezie wzięło udział

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

MEMORIAŁ IM. KUBY MARCINKO-
WSKIEGO
27.03-29.03.2020, godz. 15:00
Piąte edycja turnieju piłki ręcznej młodzie-
żowej. Impreza poświęcona jest zmarłemu w
wieku zaledwie 15-lat piłkarze ręcznego
ŚKPR-u Świdnica.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR
ŚWIDNICA - DZIEWIĄTKA LEGNICA
28.03.2020, godz. 19:30
Dziewiątka Legnica będzie kolejnym ry-
walem piłkarzy ręcznych ŚKPR-u Świdni-
ca.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz, ul. Galla Anonima, organiza-
tor: ŚKPR Świdnica

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.

ciąg dalszy ze str. 7
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pięć reprezentacji świdnickich podstawówek ry-
walizując systemem każdy z każdym do dwóch
wygranych setów. Młode siatkarki z jedynki pra-
ktycznie w każdym z czterech spotkań okazywa-
ły się zdecydowanie najlepsze i nie tracąc nawet
jednego seta z pierwszego miejsca awansowały
do dalszych szczebli rozgrywek w tej dyscyplinie
sportu szkolnego. O drugie miejsce pozostało
powalczyć drużynom SP 6 i SP 8. Ostatecznie z
tego spotkania zwycięsko wyszły zawodniczki
szóstki wygrywając w obu setach do 13 pkt. Na
zakończenie turnieju organizator przygotował
pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnione
zostały też najlepsze zawodniczki w swoich ze-
społach: Rozalia Miszkuro (SP 1), Daria Pękała
(SP 4), Amelia Stasiak (SP 6), Natalia Kardasz
(SP 8), Patrycja Sorbjan (SP 315).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

1. SP 1 - 10 pkt
2. SP 6 - 8 pkt
3. SP 8 - 7 pkt
4. SP 4 - 6 pkt
5. SP 315 - 5 pkt

info: OSiR Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
05.01.2020r. o godz. 20:43  

Mieszkaniec ul. Łukowej zgłosił , że obok
ściany budynku leży mężczyzna, przykryty
kołdrą. Przybyli na miejsce strażnicy zastali
leżącego bezdomnego mężczyznę. Człowiek
ten odmówił przyjęcia jakiejkolwiek pomo-
cy od strażników, również skorzystania z
miejsca w schronisku.

06.01.2020r. o godz. 18:20 
Operator monitoringu miejskiego zauważył
jak siedzący na parapecie witryny sklepowej
w Rynku mężczyzna upadł na chodnik. Inter-
weniujący na miejscu strażnicy stwierdzili,

że osoba doznała urazu głowy. Wezwano na
miejsce zespół pogotowia ratunkowego, któ-
ry zabrał poszkodowanego do szpitala "La-
tawiec".

08.01.2020r. o godz. 13:59 
Dyżurny Straży Miejskiej przyjął zgłosze-
nie, że na ul. Łukowej leży prawdopodobnie
nietrzeźwy mężczyzna. Skierowany na miej-
sce patrol zastał znanego im z wcześniej-
szych interwencji mężczyznę. Osoba ta z
uwagi na brak miejsca zamieszkania i szere-
gu popełnionych wcześniej wykroczeń, po
wytrzeźwieniu następnego dnia trafiła przed
oblicze Sądu. Mężczyzna  w postępowaniu
przyspieszonym otrzymał karę trzydziestu
dni aresztu.

09.01.2020r. o godz.14:20  
Do  Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie
pracownicy ZUS-u z ul. Saperów, że od go-
dziny przy wejściu do budynku przywiązany
jest pies. Zwierzę było osłabione i wyziębio-
ne. Jak ustalono, jeden z interesantów zapo-
mniał o swoim towarzyszu.Wezwano na
miejsce pracownika schroniska dla zwierząt,
który zaopiekował się pieskie. W dalszym
ciągu trwają poszukiwania właściciela czwo-
ronoga.

09.01.2020r. o godz.20:10  
Mieszkaniec ul. Okrężnej na spacerze z psem
zauważył ogień na terenie  byłego skupu zło-
mu o czym powiadomił dyżurnego straży
miejskiej. Skierowany na miejsce patrol za-
stał trzy osoby bezdomne, które rozpaliły

ognisko aby się ogrzać.
Ogień został ugaszony a
sprawcy zagrożenia po
zakończeniu czynności
opuścili teren.  Trwają
czynności aby właści-
ciel nieruchomości za-
bezp ieczy ł  obiekt  i
uprzątnął zgromadzone
tam odpady.

W minionym tygo-
dniu zrealizowano  101
interwencji.

info: SM Świdnica,
www.sm.swidnica.pl

GMINA 
ŚWIDNICA
PODATNIKU
PAMIĘTAJ 

O ZŁOŻENIU
DEKLARACJI

PODATKOWYCH
NA 2020 ROK 
Szanowni miesz-

kańcy przypominamy o
obowiązku złożenia
przez osoby prawne de-
klaracji na podatek rol-
ny i leśny do 15 stycz-
nia, na podatek od nieru-
chomości od osób pra-
wnych do 31 stycznia, a
na podatek od środków

www.expressem.eu www.expressem.eu

Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im. Ja-
nusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, organiza-
tor: ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR
ŚWIDNICA - TĘCZA KOŚCIAN
18.04.2020, godz. 18:00
Ostatni w tym sezonie domowy mecz
ŚKPR-u Świdnica. Zespół trenera Krzyszto-
fa Terebuna zmierzy się z groźną Tęczą Ko-
ścian.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz, ul. Galla Anonima, organiza-
tor: ŚKPR Świdnica

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

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-
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PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbo-
wego wyłącznie na indywidualny rachunek po-
datkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy od 1
stycznia 2020 r. 

Numer swojego mikrorachunku podatkowe-
go możesz sprawdzić w dowolnym momencie w
ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego
na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie
skarbowym. 

Wygenerowanie i korzystanie z mikrora-
chunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wy-
starczy go sprawdzić w generatorze i wykorzy-
stać podczas przelewu.

Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mi-
krorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie
przygotowane przez Ministerstwo Finansów i
Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu
będziesz mieć swój jeden, stały, indywidualny
rachunek do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.
Wpłacisz tam także odsetki za zwłokę powstałe

od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i
VAT oraz koszty upomnienia. Podatki inne niż
PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych
zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów
skarbowych.

Numer mikrorachunku w każdej chwili mo-
żesz wygenerować na stronie podatki.gov.pl, np.
tuż przed dokonaniem przelewu podatkowego.
Ważne, by przed skorzystaniem z mikrorachun-
ku upewnić się, że został poprawnie wygenero-
wany. Możesz sprawdzać go wielokrotnie, za-
wsze wygenerujesz ten sam numer mikrorachun-
ku, który został nadany tylko tobie i zawiera
m.in. twój PESEL lub NIP. Do tej pory swój
mikrorachunek sprawdziło już blisko 330 tys.
podatników, a z generatora skorzystano ponad 2
mln razy.

Aby sprawdzić swój numer mikrorachunku,
wystarczy podać:

chodowych. Zachęca do walki z problemem
zanieczyszczeń powietrza.

KRYSTYNA GIŻOWSKA - [koncert z
okazji Dnia Babci i Dziadka]
21 styczeń 2020, godz.18:00
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 Korcza-
kowskim ucząc się wszystkiego co wiąże się ze
sceną: dykcji, solfeżu, emisji głosu i ruchu
scenicznego, które to umiejętności mogła wy-
korzystać na profesjonalnej scenie.

KRÓLOWA ŚNIEGU - [Teatr Piasku TE-
TIANY GALITSYNY]
24 styczeń 2020, godz.16:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
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II edycja projektu szkoleniowo-doradczego Akademia Menadżera Innowacji
Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła nabór do II edycji

projektu szkoleniowo-doradczego Akademia Menadżera Innowacji. Wnioski można składać do 20
lutego 2020 roku (pierwotnie do 31.12.2019 roku).

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program szkoleniowo-doradczy PARP. Oferuje
szkolenia w postaci cyklicznie odbywających się zjazdów oraz zapewnia firmie wsparcie doradców,
którzy przeniosą wiedzę szkoleniową na grunt praktyczny.

Dla kogo?
W AMI może wziąć udział maksymalnie 150 osób - od 2 do 5 pracowników z jednej firmy. W

przypadku mikro firm co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw co najmniej trzech pracowników.

Co można zyskać?
AMI ma za zadanie przygotować właścicieli i kadrę zarządzającą do sprawnego wdrażania

innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. "Plan Wdrożenia Zmian", który
zostanie opracowany w czasie trwania projektu umożliwi firmie dalszy rozwój oparty na tworzeniu
i wdrażaniu innowacji.

Ile wynosi dofinansowanie?
Uczestnicy programu mogą otrzymać dofinansowanie do 80% wartości usług szkoleniowych i

doradczych - w przypadku mikro, małych i średnich firm oraz do 50% dla dużych firm.
Projekt AMI jest współfinansowany ze środków europejskich.
Więcej informacji: www.parp.gov.pl/ami.

MF przypomina: Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT
płacisz na mikrorachunek podatkowy

ciąg dalszy obok

RUSZAJĄ KONSULTACJE DOT. PROJEKTU STRATEGII 
ROZWOJU GMINY ŚWIDNICA NA LATA 2020-2027

Wójt Gminy Świdnica zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Strategii
rozwoju Gminy Świdnica na lata 2020-2027".

W dniach:  20,23, 27 i 30 stycznia br. w siedzibie Urzędu Gminy (sala narad, pok. 209, I piętro)
odbędzie się seria spotkań konsultacyjnych dotyczących przygotowywanego projektu Strategii
Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2020-2027. Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania opinii
udostępniony jest na stronie www.gmina.swidnica.pl w zakładce "Strategia rozwoju Gminy Świdnica
na lata 2020-2027". Konsultacje mają na celu zebranie opinii, uwag i propozycji do projektu
dokumentu.

Uwagi można zgłaszać od dnia 20.01 do dnia 7.02.2020 r. również drogą elektroniczną,
wysyłając wypełniony formularz opinii e-mailem na adres: a.maslyk@gmina.swidnica.pl z
tytułem Uwaga do projektu Strategii Gminy lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
Świdnica ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica w godzinach pracy Urzędu w punkcie
informacyjnym (parter, stanowisko 100). Serdecznie zapraszamy do zabrania głosu w dyskusji
nad przyszłością naszej Gminy!



* PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
◆ nie prowadzisz działalności gospodarczej
◆ lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem

VAT
* NIP, jeśli:

◆ prowadzisz działalność gospodarczą lub je-
steś podatnikiem VAT

◆ lub jesteś płatnikiem podatków, składek na
ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne
Jeżeli jesteś osobą fizyczną i będziesz mieć

do zapłaty podatek z rozliczenia rocznego PIT za
2019 r., to przed jego zapłatą upewnij się, że
znasz numer swojego mikrorachunku podatko-
wego. Możesz go sprawdzić w każdej chwili w
generatorze. Pamiętaj, że mikrorachunek podat-
kowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nad-
płat będą realizowane na dotychczasowych zasa-
dach, czyli np. na twój ROR.

Z czego będzie się składać twój mikrorachu-
nek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy będzie składać
się z 26 znaków.

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX
gdzie:

◆ LK oznacza liczbę kontrolną,
◆ wartość 10100071 jest stała dla każdego mi-

krorachunku podatkowego. Wskazuje na nu-
mer rozliczeniowy w NBP,

◆ wartość 222 jest stała dla każdego mikrora-
chunku podatkowego. Wskazuje na numer
uzupełniający w NBP,

◆ Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
◆ Y=2, gdy użyjesz NIP,
◆ po znaku Y będzie podany twój PESEL lub

NIP,
◆ na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby

rachunek składał się z 26 znaków.
Przed użyciem mikrorachunku podatkowego

zawsze sprawdź czy zawiera cyfry 10100071222

(począwszy od pozycji nr 3) oraz twój prawidło-
wy PESEL lub NIP.

Generator mikrorachunku podatkowego
działa całodobowo, dzięki temu swój numer mo-
żesz sprawdzić w każdym czasie i miejscu (np.
korzystając z telefonu czy tabletu). Sprawdzisz
go również w dowolnym urzędzie skarbowym.
Ponadto jego wygenerowanie i prowadzenie jest
całkowicie bezpłatne. Numer nadawany jest każ-
demu podatnikowi i płatnikowi automatycznie
to znaczy, że nie wymaga składania żadnych
wniosków do urzędu. Numer sprawdzisz w gen-
eratorze na stronie podatki.gov.pl. Nie korzystaj
z żadnych innych stron internetowych lub np.
numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub
SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbo-
wych do wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne do
31 grudnia 2019 r.

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:
◆ w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT,

CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mi-
krorachunek podatkowy - nie będziesz już
wybierać oddzielnych rachunków,

◆ szybko sprawdzisz numer mikrorachunku
podatkowego w każdym miejscu i czasie,

◆ jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę
firmy, dalej będziesz posługiwać się tym sa-
mym mikrorachunkiem podatkowym,

◆ nie będziesz już szukać obowiązujących nu-
merów rachunków urzędów skarbowych i
ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów
na niewłaściwe konto,

◆ mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą
obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej
otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o
niezaleganiu w podatkach.

info: mf.gov.pl
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Bilety: 65 zł - 85 zł

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 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.

TRUSKAWKA #1: Disorder + Dead Aga-
in + Collision [metal]
25 stycznia 2020, godz.19:00 - 23:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica

DISORDER
Reprezentanci Strzegomia od zeszłego roku
zagrali sporo koncertów w tym z Hate! W
2014 roku wydali płytę "Pure Hatred", pełną
old-schoolowych, death metalowych kawał-
ków. Teraz kontynuują swoją batalię przy
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transportowych do 15 lutego 2020 roku.
Terminy płatności I raty podatków dla osób

prawnych oraz spółek nieposiadających osobo-
wości prawnej:

* podatek leśny - do 15 stycznia 2020 r.
* podatek od nieruchomości - do 31 stycznia

2020 r.
* podatek od środków transportowych - do

15 lutego 2020 r.
* podatek rolny - do 15 marca 2020 r.
WZORY FORMULARZY DOSTĘPNE NA

http://bip.gmina.swidnica .pl/start/prawo-lokal-
ne/podatki-i-oplaty-lokalne/wzory-formularzy
-do-wymiaru-i-poboru-podatkow/99-wzory-for
mularzy-do-wymiaru -i-poboru-podatkow

WYSTARTOWAŁA SZKOŁA
RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpo-
czął bezpłatne warsztaty doskonalące kompeten-
cje wychowawcze osób dorosłych opiekujących

się dziećmi i młodzieżą pn. "Szkoła  dla rodziców
i wychowawców".

Zadaniem warsztatów jest wsparcie uczest-
ników w zakresie prawidłowego pełnienia fun-
kcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zmia-
nę postaw wychowawczych, nabycie wiedzy
pedagogicznej i praktycznych umiejętności
stwarzania dzieciom środowiska optymalnie
wspierającego ich rozwój.

Warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu,
w każdy poniedziałek od 13 stycznia do 16 marca
włącznie, w godzinach od 15.00 do 18.00.

Jak podkreśla Dorota Waliszak, kierownik
GOPS w Świdnicy, organizacja warsztatów po-
dyktowana jest potrzebą wspierania rodzin w ich
funkcjach i zadaniach wychowawczych.

NOWOROCZNE SPOTKANIE W
BOLEŚCINIE 

Boleścin, to kolejne sołectwo na mapie gmi-
ny Świdnica gdzie z pieczołowitością pielęgnuje
się wspólne śpiewanie kolęd. W tym roku na
zaproszenie radnego, sołtysa i rady sołeckiej li-
cznie odpowiedzieli mieszkańcy i zaproszeni go-
ście.

Po powitaniu gości przez radnego Daniela
Wieczorka, najmłodsi mieszkańcy sołectwa za-
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wsparciu członków Collision. Skład: Jeżu
(gitara), Ramzes (gitara), Kat (bas, wokal),
Paweł Wojtyra (perkusja).
DEAD AGAIN
Jako Angry Again grali na Truskawce już
kilka razy a znową nazwą widzieliśmy ich w
zeszłym roku dwukrotnie w Klubie Bolko.
Ostatni występ w roli supportu wrocławskie-
go 71Tonman. W składzie sami dawni sąsie-
dzi z Osiedla Piasta w Świebodzicach: Woj-
ciech Wierzbicki (perkusja), Bartłomiej Pie-
rzchała (gitara, wokal), Piotr Hejnicki (bas),
Sławomir Gucwa (gitara, wokal).
COLLISION
Ponad 10 lat temu wydali pierwsze demówki
i debiutowali na Truskawce! Później był al-
bum "We Are Dust in the Centre of Exist-
ence" (2012). Ostatni koncert w Klubie Bol-
ko zagrali w kwietniu 2019. Skład: Paweł
Wojtyra (perkusja), Grzegorz Salomon (gi-
tara, wokal), Bartek Głodo (gitara, wokal),
Krzysztof Piłat (gitara basowa).

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,
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prezentowali bożonarodzeniowe jasełka. Zwień-
czeniem uroczystości było wspólne śpiewanie
kolęd przy akompaniamencie muzycznym, w
wykonaniu Janusza Mikulskiego.

Śpiewanie kolęd to wspaniała tradycja, którą
należy kultywować i przekazywać młodemu po-
koleniu. Dziękuję, że w piękny sposób Państwo
to podtrzymujecie, zapraszając do udziału swoje
dzieci. Styczeń jest takim czasem kiedy składa-
my sobie noworoczne życzenia. Niech ten rok
obfituje w zdrowie, ludzką życzliwość, abyśmy
byli szczęśliwi i jak najwięcej się uśmiechali -
mówiła obecna na spotkaniu wójt gminy Teresa
Mazurek.

W trakcie całego spotkania wszystkie dzieci
i dorośli mogli korzystać ze słodkiego poczęstun-
ku, specjalnie przygotowanego przez organizato-
rów na tą okoliczność.

KOLĘDY I PASTORAŁKI
ZABRZMIAŁY W WITOSZOWIE 
Kolędy i pastorałki, te znane, ale i w nowych

aranżacjach można było usłyszeć podczas IX Ko-
lędowania w Leśniczówce w Witoszowie Dolnym.

Uroczystość oficjalnie rozpoczęła wójt gmi-
ny Świdnica Teresa Mazurek. Wykonawcy za-
śpiewali nie tylko polskie kolędy, czy pieśni
bożonarodzeniowe, ale także zagraniczne utwo-
ry. Pojawiła się również "Kolęda Wojcieszo-
wska", utwór napisany specjalnie na okres Naro-
dzenia Pańskiego, przez mieszkańca gminy. W
sumie na scenie wystąpiło 100 artystów z 6 ze-
społów śpiewaczych: "Ale Babki"," A to Heca",
"Kądziołeczka", "Jaworzynianki", "Wojcieszo-
wianie" i "Echo" z gminy Świdnica, Jaworzyna
Śląska, Wojcieszów i Bolków.

Wszystkim uczestnikom bardzo podobał się
przegląd, bo jak sami podkreślali, śpiewając ko-
lędy, wspominamy Narodziny Boga i można je-
szcze poczuć klimat świąt. Przegląd odbył się
przy pełnej sali, a wykonawcy otrzymywali
gromkie brawa od publiczności.

Składamy serdeczne podziękowania wszy-
stkim zespołom artystycznym za kultywowanie
pięknej, polskiej tradycji śpiewania kolęd.

NOWOROCZNE SPOTKANIE 
W LUBACHOWIE 

Styczeń to czas spotkań noworocznych w
sołectwach naszej gminy. Jest to wspaniała oka-
zja do integracji mieszkańców. Tym razem ro-
dzinną atmosferę można było poczuć w Luba-
chowie, gdzie do wspólnego kolędowania zachę-
cała pani sołtys wraz z radą sołecką.

Niezwykle barwną i widowiskowa oprawę
artystyczną przygotowały przedszkolaki z Publi-
cznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej, pod
kierunkiem swoich opiekunów.

W dorocznym kolędowaniu udział wzięli
m.in. seniorzy, władze samorządowe gminy
Świdnica, sołtysi i licznie przybyli mieszkańcy
Lubachowa. W Nowym 2020 Roku życzę Pań-
stwu dużo zdrowia, pomyślności i wielu życzli-
wych ludzi wokół - mówiła sekretarz gminy Ja-
dwiga Generowicz, dziękując zgromadzonym za
kultywowanie pięknych tradycji.

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
W LUTOMI GÓRNEJ 

Spotkanie noworoczne to doskonały czas na
podziękowania za dotychczasową współpracę i

nakreślenie planów na przyszłość. Tak było i tym
razem. W świetlicy w Lutomi Górnej spotkali się
przedstawiciele sołectw Lutomi Górnej i Dolnej
wraz z działającymi organizacjami oraz radnymi.

W ten wyjątkowy wieczór nie mogło zabrak-
nąć wójt gminy Teresy Mazurek, która podzięko-
wała za zaangażowanie i aktywną działalność
sołectw w minionym roku oraz złożyła wszy-
stkim obecnym życzenia noworoczne. W kolę-
dowy nastrój wprowadził przybyłych gości wy-
jątkowy występ młodych i uzdolnionych muzy-
ków z Lutomi.

APLIKACJA mOBYWATEL 
mObywatel to bezpłatna i oficjalna publicz-

na aplikacja mobilna. Wydawana jest przez pol-
ski rząd, a za jej rozwój odpowiada zespół Mini-
sterstwa Cyfryzacji. Aplikacja to obecnie sześć
usług. mTożsamość, mLegitymacja szkolna,
mLegitymacja studencka, mPojazd, eRecepta,
Polak za granicą.

mTożsamość, której używać można, np. od-
bierając przesyłki polecone na poczcie, w pocią-
gach, ale również wszędzie, gdzie nie jest po-
trzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty.
mLegitymacja szkolna - czyli cyfrowa wersja
legitymacji szkolnej uprawniająca do wszystkich
ustawowych ulg i zniżek. mLegitymacja studen-
cka - legitymacja studencka potwierdzająca
przynależność do uczelni, dająca ustawowe zniż-
ki. mPojazd - elektroniczny dokument przygoto-
wany z myślą o właścicielach i współwłaścicie-
lach pojazdów. eRecepta - dostęp do listy niezre-
alizowanych recept, wystawionych dla Ciebie i
Twoich bliskich. Polak za granicą - podpowie, co
zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu.

Link do pobrania aplikacji: https://www.
gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI
SISMS

Zachęcamy mieszkańców gminy Świdnica i
nie tylko do skorzystania z bezpłatnego systemu
informacji lokalnej, który działa już w kilkuset
gminach i miastach. System pozwala m.in. na
komunikację kanałem SMS, lub poprzez mobilną
aplikację BLISKO.

Wiadomości SMS
Krótkie wiadomości tekstowe możesz odbie-

rać na wszystkich typach telefonów komórko-
wych.

Aplikacja BLISKO
BLISKO zrzesza największą liczbę nadaw-

ców, należą do nich m.in. urzędy gmin i miast,
spółki energetyczne, wodociągowe i różne pod-
mioty ważne dla mieszkańców. Wpisz w aplika-
cji swoją, lub inną interesującą Cię miejscowość.
BLISKO zaproponuje Ci nadawców z tego ob-
szaru, a Ty zdecydujesz z jakich serwisów tema-
tycznych będą mogli przesyłać do Ciebie infor-
macje. O otrzymaniu informacji aplikacja powia-
domi Cię tak, jak przy nadejściu SMS-a.

Link do formularza rejestrującego:
https://www.sisms.pl/rejestracja/nadaw-
ca/4298ce81/Gmina-%C5%9Awidnica

znakomitych solistów z Pragi, Krakowa i
Wrocławia. Całość oprawi wirtuozowska
gra fortepianowa w wykonaniu Przemysła-
wa Winnickiego oraz słowo wiążące. 
Serdecznie zapraszamy w tę niepowtarzalną
muzyczną podróż na cztery strony świata!

***
Grupa Sonori Ensemble ma na swoim kon-
cie ponad 350 koncertów w salach koncer-
towych, teatrach i innych instytucjach kultu-
ry Polsce i za granicą (Austria, Niemcy,
Włochy, Słowacja). Do ważniejszych osiąg-
nięć należą: występy z Orkiestrą Filharmonii
Zielonogórskiej, trzykrotny występ podczas
Nowosolskiej Jesieni Artystycznej, gdzie ar-
tyści koncertowali m.in. obok Grupy Mo-
Carta oraz orkiestry Arte dei Suonatori, kon-
cert w ramach prestiżowego cyklu "Wieczo-
ry u Attavantich" w Jarosławiu, spektakl
"Mozartiada" podczas festiwalu Drama Te-
atralna w Tarnobrzegu.
Więcej informacji o zespole na stronie:
www.sonori.pl

THE CUBAN LATIN JAZZ [KONCERT]
31 stycznia 2020, godz.19:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Wstęp: 50 zł - 60 zł

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. Jeśli z wypiekami na twa-
rzy oglądaliście film Buena Vista Social
Club i cenicie sobie muzyczne wydarzenia,
które sprawiają radość, są pełne żaru i na-
miętności to The Cuban Latin Jazz zaprezen-
tuje wam to co kochacie!
Zespół tworzą kontrabasista Roland Grze-
gorz Abreu Krysztofiak, urodzony na Kubie
muzyk, który trafił do Wrocławia na studia
na Akademii Muzycznej, gdzie studiował
klasykę. Z kolei z Ukrainy pochodzi sakso-
fonista Taras Bakovsky, który grał na ukra-
ińskich festiwalach Odessa Jazz i Muzyczne
Dialogi. Pianista Paweł Kukuła zaczynał w
Grudziądzu, trafił do Warszawy i w końcu
na wrocławską Akademię Muzyczną.
Czwartym muzykiem The Cuban Latin Jazz
jest perkusista Dominik Jaske. W zespole
gościnnie śpiewają m.in. Yaremi Kordos, Ju-
an Carlos Hechavarria, Alexis Herrera Este-
vez, Elio Rodriguez, którzy występowali na
jednej scenie z Compayem Segundo i z
Omarą Portuondo.
Zespół zdobył nagrodę Grand Prix Złotego
Krokusa, II miejsce na festiwalu jazzowym
Jazz nad Odrą 2018 i Tarnów Jazz Contest,
oraz III Miejsce w Blue Note Poznań Com-
petition i został nominowany do Wrocła-
wskiej Nagrody Kulturalnej Warto 2018.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

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

BARAN W ciągu kilku najbliższych dni na-
warstwi się parę spraw, które trzeba będzie
pilnie załatwić. W związku z tym zabraknie Ci
czasu na przyjemności i wypoczynek. Tydzień
będzie pracowity. Wszystko będziesz musiał
dokładnie zaplanować, aby uniknąć przykrych
niespodzianek. 
BYK Niemal pochłoną Cię sprawy związane
z pracą lub jakimś wykonywanym zajęciem.
Wpadniesz na pomysł, który wyda Ci się ge-
nialny. Będziesz wszystkich przekonywał do
swoich poglądów na ten temat. Radość i eufo-
ria udzieli się również członkom Twojej rodzi-
ny. Możesz liczyć na ich wsparcie. 

BLIŹNIĘTA W tym tygodniu zajmiesz się
sprawami rodzinnymi. Nadrobisz zaległości w
obowiązkach domowych. Jeżeli masz dzieci,
zaangażujesz się w ich małe problemy, w roz-
wiązaniu których z chęcią im pomożesz. W
pracy tymczasem wszystko po staremu. Nie
musisz się więc obawiać żadnych komplikacji.

RAK We wtorek spodziewaj się wiadomości
od kogoś spod znaku Wodnika. Początkowo
będziesz bardzo zaskoczony, ale po przemy-
śleniu całej sprawy nabierzesz do niej przeko-
nania. Zadbaj o dobrą atmosferę i stosunki z
bliską osobą. Sprawy finansowe trochę się
skomplikują. Nie powinieneś się jednak przej-
mować.
LEW Wykaż więcej zrozumienia w stosunku
do swoich bliskich. Nie możesz nieustannie
negować wszystkiego, czego się podejmą.
Tym bardziej, że nie potrafisz zaproponować
niczego w zamian. Obdarz rodzinę większym
zaufaniem. Zobaczysz, że to wkrótce zapro-
centuje. 
PANNA Weźmiesz udział w jakimś sporze.
Ktoś poważnie Cię zdenerwuje i zapragniesz
odwetu. Będziesz przeżywał tą sytuację i
wszystkim opowiadał o całej sprawie. Nie
warto tak się tym przejmować. Wkrótce wszy-
stko pójdzie w zapomnienie, a cały problem
ulegnie przedawnieniu.
WAGA Panie Wagi wpadną w wir gotowania,
pieczenia i pichcenia różnych przysmaków.
Oczywiście ku radości całej rodziny. Panowie

zaś będą mieli różne kulinarne zachcianki.
Być może Wagi wybiorą po prostu miły wie-
czór w restauracji. Sprawy zawodowe odejdą
na dalszy plan, choć nie oznacza to zaniedby-
wania obowiązków zawodowych. 
SKORPION Dokonasz w swoim życiu ja-
kiejś ważnej zmiany. Będziesz długo zastana-
wiał się nad ewentualnymi skutkami swojego
posunięcia. Rozważając wszystkie za i prze-
ciw zasięgnij rady zaufanej osoby. Co dwie
głowy, to nie jedna. W sprawach finansowych
unikaj jednak ryzyka. Bądź raczej oszczędny.

STRZELEC Zawiodłeś kogoś, kto miał do
Ciebie ogromne zaufanie. Jeżeli będziesz się
kierował wyłącznie swoim dobrem to stracisz
wszystkich przyjaciół. Dobrze ułożą się się
sprawy finansowe. Inwestycje nareszcie za-
czną procentować i przynosić dochód. 
KOZIOROŻEC Ktoś przysłoni Ci cały świat.
Będziesz bez przerwy myślał o tej osobie,
wyobrażał sobie różne sytuacje i zdarzenia.
Jednak to zauroczenie minie, kiedy zdasz so-
bie sprawę, że ta osoba jest tylko zwykłym
człowiekiem o wielu zaletach i wadach. Posta-
raj się więc zbyt wiele jej nie obiecywać. 
WODNIK To, czego tak bardzo unikasz i z
czego nie chcesz się wywiązać nie ujdzie Ci
na sucho. Choć sprawa jest nieprzyjemna, to
postaraj się jak najszybciej ją załatwić. Zoba-
czysz, że nie taki diabeł straszny. Odzyskasz
dzięki temu równowagę i upragniony spokój.
Na przyszłość unikaj takich sytuacji. 
RYBY Bardzo dobry tydzień. Być może speł-
ni się jedno z Twoich marzeń. Nie odkładaj
spotkania z osobą spod znaku Wodnika. Może
ono przynieść wiele korzyści. Sprawy serco-
we niech toczą się swoim rytmem. Nie wymu-
szaj niczego na partnerze.

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
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