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W skrócie...

XXX ŚWIDNICKI
PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW

KOLĘDNICZYCH
Planowany termin: 10-13.01.2023 (część
konkursowa), 23.01.2022 (zakończenie)
Zasady uczestnictwa :
1. W Przeglądzie mogą wziąć udział wszy-
scy, zarówno zespoły, jak i indywidualni
uczestnicy (dzieci, młodzież, dorośli) pre-
zentując różne formy obrzędów związanych
z Bożym Narodzeniem np. jasełka, herody
lub montaże słowno-muzyczne z różnych
regionów Polski.
2. Jedną instytucję (przedszkola, szkoły, ośrod-
ki kultury itp.) reprezentuje jedna grupa.
3. Przegląd ma charakter konkursu, montaż
scenografii do 10 min., czas trwania prezen-
tacji do 20 min.
4. Przewidywany termin: 10-13.01.2023
(część konkursowa - termin uzależniony jest
od ilości występujących zespołów i może
ulec zmianie).
Prezentacje w dwóch blokach: 9.30-13.00,
16.00-18.30 (istnieje możliwość przeprowa-
dzenia próby sytuacyjnej 4 i 9 stycznia w
godz. 9.00-13.30 po wcześniejszym ustale-
niu z koordynatorką przeglądu Haliną Szy-
mańską).
5. Planowany Finał XXX Świdnickiego
Przeg lądu Zespołów Kol ędniczych:

Świdnica

LIKWIDACJA KASY W URZĘDZIE MIEJSKIM
Od 1 stycznia 2023 roku przestanie funkcjonować kasa w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.

Wszystkie należności na rzecz miasta powinny być dokonywane w formie bezgotówkowej (przelew
bankowy) lub poprzez wpłatę za pośrednictwem placówek bankowych bądź oddziałów Poczty
Polskiej.

Bez ponoszenia dodatkowych kosztów wpłat na rzecz miasta można dokonywać jedynie w
oddziałach Banku Pekao S.A. W pozostałych placówkach obowiązują opłaty ustalone w tych
jednostkach.

W Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Wydziale Spraw Obywatelskich opłata skarbowa może być
dokonana na miejscu z wykorzystaniem karty płatniczej. 

Numery kont bankowych pozostają bez zmian. Wpłata z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty
za gospodarowanie odpadami należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych.

Dla pozostałych wpłat właściwym jest rachunek bankowy o numerze:
97 1240 1978 1111 0010 0166 5027.

Świdnica

OD NOWEGO ROKU ZMIANY 
W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

2 stycznia 2023 roku obszar  Strefy Płatnego Parkowania  zostanie powiększony o parking  przy
Placu Wojska Polskiego. Zmianie ulega również taryfikator opłaty dodatkowej za nieuiszczenie
opłaty za parkowanie i przekroczenie opłaconego czasu parkowania w SPP.

Wraz z początkiem nowego roku wzrośnie wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie
opłaconego czasu parkowania:

a) do 7 dni od dnia wystawienia wezwania o
obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej  50 zł
(z kwoty 30 zł),
b) po 7 dniach od dnia wystawienia wezwa-
nia o obowiązku zapłaty opłaty  dodatkowej
150 zł (z kwoty 100 zł).
Wyższa będzie również wysokość opłaty do-
datkowej za nieuiszczenie opłaty za parko-
wanie:
a) do 7 dni od dnia wystawienia wezwania o
obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej 70 zł
(z kwoty 50 zł),
b) po 7 dniach od dnia wystawienia wezwa-
nia o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej  200 zł (z kwoty 150 zł).
Wysokość opłat jednorazowych w parkomatach oraz wysokość opłat abonamentowych zostają

na dotychczasowym poziomie.
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23.01.2022 (termin uzależniony jest od ilo-
ści występujących zespołów i może ulec
zmianie).
6. Prezentacje odbywać się będą w sali te-
atralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury -
Rynek 43.
7. Zgłoszenia na załączonej karcie uczest-
nictwa przyjmowane będą elektronicznie do
dnia 20 grudnia 2022 r. na adres: h .szyman-
ska@sok.com.pl
8. Wizerunek wszystkich uczestników wy-
darzenia będzie rejestrowany i udostępnia-
ny.
Wszelkich informacji na temat Przeglądu
udziela Pani Halina Szymańska, tel.
748515653.
Serdecznie zapraszamy!

DZIKI CHÓR: TAK WIELKI BÓG
30.12.2022, godz. 19:30
Na koncercie będzie można usłyszeć kolędy
i pastorałki w autorskich aranżacjach, oczy-
wiście w nieco mniej klasycznym, a nieco
bardziej dzikim wydaniu. Pojawią się najpo-
pularniejsze wigilijne utwory, być może tro-
chę mniej znane pastorałki, a nawet jedna
premierowa kompozycja napisana przez Ka-
tarzynę Szymko-Kawalec.
Wstęp wolny; miejsce: kościół św. Józefa;
organizator: ŚOK

SYLWESTROWY KONCERT OPE-
RETKI, MUSICALU I TAŃCA
31.12.2022, godz. 20:00
Największe operetkowe, musicalowe, tane-
czne i instrumentalne hity w mistrzowskim
wykonaniu artystów odnoszących sukcesy
w Australii, USA i wszystkich krajach Euro-
py. Piękne głosy, wspaniałe tańce, bajeczne
stylowe kostiumy, humor, wdzięk, wyjątko-
wa muzykalność i niespotykany tempera-
ment sceniczny.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

NIECH NADZIEJA ZNÓW WSTĄPI W
NAS (koncert kolęd)
06.01.2023, godz. 17:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
koncert najpiękniejszych kolęd "Niech nad-
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Świdnica

ORSZAK TRZECH KRÓLI
W Świdnicy po Mszy św. w katedrze o godz.13.00 sprawowanej pod przewodnctwem Biskupa

Świdnickiego Marka Mendyka, z Placu św. Jana Pawła II wyruszy Orszak Trzech Króli. Tradycyjnie
przejdzie ulicami miasta i zakończy się na Rynku świdnickim wspólnym śpiewaniem kolęd. Serde-
cznie zapraszamy do udziału w tych ulicznych jasełkach.

Świdnica

PRZYJĘTO BUDŻET 
MIASTA ŚWIDNICY NA 2023 ROK

Radni Rady Miejskiej Świdnicy w piątek, 23 grudnia przyjęli budżet miasta na 2023 rok. 13
radnych było za, a 9 przeciw. Dochody miasta mają sięgnąć ponad 305 mln zł, a wydatki ponad 311
mln zł. Planowany deficyt to ponad 6 mln zł. Plan budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez
Regionalną Izbę Obrachunkową.

Budżet miasta na 2023 rok tworzony jest w warunkach podwyższonego ryzyka i niepewności co
do dalszego rozwoju skutków trwającej wojny w Ukrainie oraz pogarszającej się sytuacji gospodar-
czej w kraju. Wysoka inflacja, zbyt niskie rządowe rekompensaty utraconych dochodów z PIT,
niekorzystne reformy podatkowe, wysokie ceny energii elektrycznej -  to niektóre z czynników, które
wpływają na finanse miasta. 

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową dochody miasta planowane są w kwocie 305.426.331,00
zł, w tym dochody bieżące w kwocie 254.132.208,00 zł i dochody majątkowe szacowane na
51.294.123,00 zł. Wydatki miasta mają sięgnąć 311.718.921,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie
262.908.552,00 zł oraz wydatki majątkowe, czyli inwestycje planowane w sumie na 48.812.369,00
zł. Planowany deficyt to 6.294.590,00 zł. 

Planowana kwota zadłużenia miasta na koniec 2022 roku wyniesie 112,1 mln zł (36,7%
dochodów). Dług w 2022 roku zmniejszy się o 2,5 mln zł w stosunku do wielkości planowanej.
Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu, to 19,53%, wskaźnik planowany wyniesie 8,97%. 

Zadania inwestycyjne planowane na 2023 rok
◆ Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów przy ul. Przechodniej oraz między ul.

1 Maja i ul. Marii Konopnickiej .
◆ Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja i Bolesława Chrobrego.

www.taxi-swidnica.pl
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zieja znów wstąpi w nas". Wystąpią: Agnie-
szka Fiuk, Krzysztof Pachołek z zespołem
Five up; prowadzenie koncertu Dominika
Łukasiewicz.
Wstęp 45/35 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
08.01.2023, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżają-
cych z całego Dolnego Śląska kolekcjone-
rów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK

TRUSKAWKA #20: Comin + OYA +
Common Swift [metal-rock]
14.01.2023, godz.19:00 - 22:00
Wstęp: 20 zł - 30 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

TERESA WERNER (koncert)
24.01.2023, godz. 18:00
Teresa Werner występowała na najbardziej
prestiżowych scenach świata między innymi
na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym
Yorku. Jest autorką niezliczonych niezapo-
mnianych hitów.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

4www.expressem.eu www.expressem.eu

◆ Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Sto-
warzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej.

◆ Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382
- opracowanie koncepcji przebiegu trasy obwodnicy w minimum dwóch wariantach wraz z
uzyskaniem decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu.
Miasto dokończy także rozpoczęte już inwestycje, a są to m.in.:

◆ Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379).
◆ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leśnej.
◆ Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Grodzka - ul. Kotlarska oraz ul.

Franciszkańska - ul. Grodzka - ul. Marii Konopnickiej.
Na co miasto wyda najwięcej?
Najwięcej środków z budżetu pochłonie oświata, na którą przeznaczono ponad 93 mln zł,  z czego

subwencja oświatowa to ponad 55 mln zł, resztę miasto dołoży z własnego budżetu. Wydatki w
szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę ponad 48 mln zł. Utrzymanie oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych to prawie 956 tys. zł. Na wydatki w przedszkolach zaplanowano
kwotę ponad 28 mln zł. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie kosztować ponad 50 mln zł. Są to wydatki
związane z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową i ochroną wód, a także utrzymaniem zieleni,
w tym parków. To również koszty oświetlenia i sprzątania ulic, placów i dróg, realizacji programów
związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, utrzymaniem schroniska dla bezdo-
mnych zwierząt.

Gospodarka mieszkaniowa to kwota prawie 29 mln zł. Są to w znacznej większości wydatki
majątkowe, czyli środki przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Leśnej oraz budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Księcia Bolka II Świdnic-
kiego i ul. Leśnej. 

Na transport miasto wyda ponad 24 mln zł. To między innymi wydatki związane z utrzymaniem
dróg publicznych, czyli remonty, utrzymanie czystości i zieleni w pasie drogowym oraz sygnalizacji
świetlnej i biletomatów. To także wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyj-
nych i dworca autobusowego. 

Na pomoc społeczną przeznaczono 20 mln zł. To wydatki związane m.in. z utrzymaniem
Dziennego Domu SENIOR-WIGOR, klubów seniora, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz
ośrodka wsparcia dla bezdomnych. Są to także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, dodatki mieszkaniowe i zasiłki, usługi opiekuńcze. 

Pozytywne stanowiska klubów radnych koalicji
W imieniu klubu radnych Nowej Lewicy głos zabrał radny Rafał Fasuga, pozytywnie oceniając

zaproponowany na 2023 rok projekt budżetu miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan Dzięcielski zaprezentował stanowisko klubu

radnych Platformy Obywatelskiej: 
 Za budżetem głosowali:
- radni Platformy Obywatelskiej - Jan Dzięcielski, Krzysztof Grudziński, Magdalena Rumian-
cew-Wróblewska, Violetta Wiercińska, Joanna Gadzińska,

ciąg dalszy na str. 6
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RECENZJE MUZYCZNE: NATALIA
LUBRANO oraz świdniccy artyści
27.01.2023, godz. 20:00
Zapraszamy na 8. edycję Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych! Jednym z wydarzeń bę-
dzie koncert coverów współczesnej, polskiej
muzyki rozrywkowej w wykonaniu lokal-
nych artystów oraz Natalii Lubrano.
Wstęp: bilety od 2 stycznia; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: JAREK
SZUBRYCHT (warsztaty dziennikarskie)
30.01-31.01.2023, godz. 08:00
Zapraszamy na 8. edycję Świdnickich Recen-
zji Muzycznych! Jednym z wydarzeń będą
warsztaty dziennikarstwa muzycznego. Punkt
kulminacyjny projektu nastąpi 5 lutego, kiedy
zakończymy nabór prac do naszego konkursu.
Wstęp zapisy; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: NAJLE-
PSZE ALBUMY 2021-2022 (konkurs)
05.02.2023, godz. 23:30
Zapraszamy na 8. edycję Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych! Punkt kulminacyjny
projektu nastąpi 5 lutego, kiedy zakończymy
nabór prac do naszego konkursu.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

KABARET MŁODYCH PANÓW
07.03.2023, godz. 17:30
Najnowszy program Kabaretu Młodych
Panów - "Co się stało?" jest sceniczną i
oczywiście ironiczną odpowiedzią na pyta-
nie, na które większość z nas odpowiada -
nic. Czasami lekko rozwijamy odpowiedź,
która automatycznie przechodzi w pytanie -
nic, dlaczego pytasz?
Wstęp 95 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA (operetka)
25.03.2023, godz. 18:00
"Księżniczka czardasza" to jedna z najbar-
dziej znanych i uwielbianych operetek napi-

- radni Nowej Lewicy - Rafał Fasuga, Władysław Wołosz, Danuta Morańska,
- radni Nowoczesnej - Lech Bokszczanin, Marcin Wach,
- niezależni radni - Marcin Paluszek, Tomasz Kempa, Wiesław Żurek. 
Przeciw byli:
- radni Wspólnoty Samorządowej - Jan Jaśkowiak, Zofia Skowrońska-Wiśniewska, Lesław
Podgórski,
- radni Prawa i Sprawiedliwości - Józef Cygan, Krzysztof Lewandowski, Ryszard Makowski,
Luiza Nowaczyńska, Andrzej Ora, Aldona Struzik. 

Świdnica

NAJŁADNIEJ PRZYSTROJONE I OŚWIETLONE
ŚWIDNICKIE DOMY I BALKONY

Wszyscy szykują się do świętowania, a komisja konkursowa oglądała i oceniała, jak świdniczanie
przystroili swoje domy i balkony na Święta Bożego Narodzenia. 

W tym roku komisja postanowiła nie wyodrębniać dwóch kategorii i nagrodzić oraz wyróżnić
następujące dekoracje:
I miejsce:

ul. Langiewicza 9/4
za pomysłowość, estetykę i wkład pracy w przygotowanie oświetlenia bloku.
Nagroda: kupon premiowy Sodexo Pass o wartości 400 zł.

II miejsce:
pl. Grunwaldzki 4/18

http://www.domsenioracm.pl




sana przez najwybitniejszych librecistów
wiedeńskich. Operetka przepełniona jest
największymi hitami łączącymi czar wie-
deńskich salonów i węgierskich rytmów.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

MICHAŁ BAJOR "KOLOR CAFE".
przeboje włoskie i francuskie
25.03.2023, godz. 19:00
Kiedy przed laty rówieśnicy Michała Bajora
słuchali Beatlesów, on również zafascynowa-
ny, nucił ich ponadczasowe piosenki. Ale rów-
nolegle wsłuchiwał się w utwory włoskich i
francuskich wykonawców. Festiwale w San
Remo czy piosenki Piaf i Aznavoura, były dla
niego wyznacznikiem gustu dobrej estrady.
Wstęp 140/120 zł; miejsce: aula I LO im.
Kasprowicza; organizator: ŚOK

HRABINA PĄCZEK (recital Joanny Koła-
czkowskiej)
01.04.2023, godz. 19:00
"Hrabina Pączek" to wyjątkowy recital
najpotężniejszego kobiecego głosu polskiej
sceny kabaretowej! Artystka znana przede
wszystkim z kabaretów "Potem" i "Hrabi"
tym razem występuje na scenie solo. Pod-
czas recitalu usłyszymy nowe piosenki
stworzone przy współpracy z wyjątkowymi
osobistościami sceny kabaretowej.
Wstęp 120/100 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

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

SYLWESTROWY KONCERT OPE-
RETKI, MUSICALU I TAŃCA
31 grudnia 2022, godz. 20:00 - 22:00
Bilety: 80 zł - 90 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

Największe operetkowe, musicalowe, tanecz-
ne i instrumentalne hity w mistrzowskim wy-

www.expressem.eu
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za estetyczną i stylową dekorację balkonu. 
Nagroda: kupon premiowy Sodexo Pass o wartości 250 zł.

III miejsce:
ul. B. Stęczyńskiego 21/3
za estetyczną i stylową dekorację.
Nagroda: kupon premiowy Sodexo Pass o wartości 150 zł.
Pozostałym osobom, które zgłosiły swoje posesje do konkursu, komisja przyznała wyróżnienia:
ul. Marcinkowskiego 27/7,
ul. Kręta 7/27, 
ul. Franciszkańska 11/5, 
ul. Zamkowa 5a/6, 
ul. Kraszewskiego 31. 
Nagroda: kupon premiowy Sodexo Pass o wartości 50 zł

Prezentacja na stronach od 20 do23

Świdnica

BIESIADA WIGILIJNA W LICEUM SKŁODOWSKIEJ
"Anieli w niebie śpiewają" to znak, że zbliża się to, co na moment pozwala nam się zatrzymać i

zebrać we wspólny chór i głos Pryma Voce. W środę 21 grudnia Kościelna 32 tradycyjnie stała się
ulicą Wielkiej Kolędy - uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów, a III Liceum Ogólnokształ-
cące w Świdnicy znów przeniosło przybyłych w niepowtarzalny, magiczny, bożonarodzeniowy
wymiar. Tym razem chórzyści i soliści wystąpili w towarzystwie muzyków - Joanny Janas (instru-
menty klawiszowe), Sylwestra Wenerskiego (perkusja), Mariusza Gila (bas) i Szymona Terczyńskie-
go, ucznia klasy 3a (gitara).

Zaproponowali publiczności wysmakowany repertuar i oczarowali wspaniałymi interpretacjami
kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych.

Nie zabrakło także wyczekiwanych gości - wśród nich znaleźli się Ryszard Skórka (wieloletni
dyrektor III LO), Zdzisława Patała i Teresa Daniel (nauczycielki muzyki przez wiele lat prowadzące
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szkolny chór), a także Mariola i Piotr Pamułowie, którzy z harcerskim pozdrowieniem przynieśli do
szkoły Światełko Pokoju). Ale przede wszystkim przybyli bardzo licznie absolwenci Skłodowskiej,
dzięki którym w auli szkolnej kolęda "Bóg się rodzi" wybrzmiała niczym hymn Pokoju i Miłości.

Tak, to był cudowny wieczór, za co chórzystom Pryma Voce, ich dyrygentce - Joannie Janas, oraz
wszystkim przybyłym jeszcze raz dziękuję.

III LO Świdnica

Świdnica

ŚWIDNICKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

Zapraszamy w imieniu uczniów i ich opiekunki, pani profesor Kamy Karst, na wystawę pokon-
kursową. Uczniowie klas artystycznych zajęli w kategorii młodzieży w wieku szkolnym I i II miejsca
oraz zdobyli wyróżnienie:

I miejsce: Aleksandra Matejczuk, Zuzanna Maj, Wiktor Nurek, Anna Leyko;
II miejsce: Kornelia Śmietana, Jakub Nóżka, Konrad Majka;
wyróżnienie: Anna Skowrońska, Tatiana Krawczyk.

ciąg dalszy na str. 11
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konaniu artystów odnoszących sukcesy w
Australii, USA i wszystkich krajach Europy.
Piękne głosy, wspaniałe tańce, bajeczne
stylowe kostiumy, humor, wdzięk, wyjąt-
kowa muzykalność, niespotykany tempe-
rament sceniczny, znakomity kontakt z
publicznością a także przebogaty program
koncertu.
To wszystko zapewnią Państwu Artyści
Wrocławskich Scen Muzycznych w ponad
100-minutowym sylwestrowym koncercie.
Zapraszamy do wspólnej zabawy w najle-
pszym stylu z gwarancją artystycznych wra-
żeń najwyżej klasy.
W programie koncertu m.in. :
Muzyczne toasty na powitanie Nowego Ro-
ku oraz Usta milczą dusza śpiewa; Wielka
sława to żart; Czardasz Sylvy; Brunetki
blondynki; Przetańczyć całą noc; Tango Mi-
longa; Oriental Flamenco; Taniec Bollywo-
od; Czardasz Montiego, Odgłosy Wiosny,
Marsz Radeckiego i WIELE INNYCH
WSPANIAŁYCH UTWORÓW
Wykonawcy:
Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran)
Andrzej Jankiewicz (tenor)
Anna Jankiewicz "Alshira" (taniec)
Trio Instrumentalne w składzie:
Tomasz Stocki (skrzypce, aranżacja utworów)
Wiktor Szymajda (fortepian)
Gustaw Bachorz (klarnet)
Realizacja:

www.expressem.eu

http://www.bojero.com.pl
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***
Park Młodzieżowy, a w nim Boże Narodzenie- to pomysł grupy ceramicznej w tego rocznym

konkursie zorganizowanym przez Muzeum Kupiectwa. Wystawa jest ogólnodostępna, więc zapra-
szamy do zwiedzania. Ceramika łączy się z fusingiem -malowanymi szkłami wytapianymi w piecu.
Choć motywem przewodnim jest Boże Narodzenie, park świdnicki zmienił się w Park Jurajski, a w
nim dinozaur i mamut zaczerpnęli wodę przy altanie. Przypłynęła też Arka Noego, z której zwierzęta
opanowały cały teren. Aniołowie niby nimfy wodne zażywają kąpieli w fontannie, łącznie z licznym
ptactwem.

MBP Świdnica

Drugie piętro. ANTOLOGIA TWÓRCÓW
ŚWIDNICKICH WARSZTATÓW PISARSKICH. Tom 4

Spotykali się przez rok, szkoląc swój warsztat literacki. Właśnie ukazała się antologia ich tekstów.
Efekty spotkań, wielu rozmów i wspólnej pracy możemy przeczytać w antologii "Drugie Piętro",

która właśnie ukazała się nakładem naszej biblioteki.
Tym zbiorem kończymy warsztaty pisarskie w MBP W Świdnicy. Cieszę się ostatnimi tekstami.

Być może będzie kontynuacja - kolejne zbiory środowiska literackiego Świdnicy, może zbiorki
autorskie osób, które uczestniczyły w warsztatach. Trzymajmy kciuki.

() Dziękuję wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom warsztatów pisarskich. Spotykaliśmy się
przez kilka ostatnich lat. W różnym składzie. Niektórzy przychodzili i odchodzili, niektórzy tworzyli
stałą grupę, trzon spotkań warsztatowych. Przez te lata bardzo się zżyliśmy, nawiązaliśmy wiele
wartościowych znajomości. Dziękuję Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy za umożliwienie
cyklu warsztatów oraz regularne wydania zbiorów tekstów. To ważne, by Autorki i Autorzy byli
czytani. - pisze we wstępie Barbara Elmanowska - prowadząca warsztaty.

W czwartym tomie antologii swoje utwory zaprezentowali: Marian Bełtkiewicz, Paweł Buczma,
Hubert Gościmski, Tamara Hebes, Helena Pietrzak, Izabela Prypin, Liwia Żak.

Bezpłatne egzemplarze książki dostępne są już w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy
Franciszkańskiej 18 (portiernia).

Świdnica Powiat 

BUDŻET POWIATU ŚWIDNICKIEGO 
NA ROK 2023 PRZYJĘTY

28 grudnia 2022 na sesji Rady Powiatu Świdnickiego radni głosowali nad budżetem powiatu na
przyszły rok.

Po zaprezentowaniu projektu budżetu przez Starostą, przedstawieniu opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej, Komisji Budżetu i Finansów oraz stanowisk klubów Rady Powiatu radni przystąpili
do głosowania. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 13 radnych a 9 wstrzymało się od
głosu.
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prowadzenie koncertu: Andrzej Jankiewicz
scenariusz i reżyseria: Dorota Ujda-Jankiewicz
choreografia: Anna Jankiewicz
Sprzedaż biletów:
Sekretariat Świdnickiego Ośrodka Kultury -
Rynek 43, boczne wejście (pn.- pt. godz.
8.00 -16.00),
Galeria Fotografii, Rynek 44 (w godzinach
otwarcia galerii: wt.- pt. godz. 14.00 -18.00,
sob. 12.00-16.00)
oraz on-line: www.sok.com.pl oraz kupbile-
cik.pl
Organizator zastrzega sobie prawo dokona-
nia zmian w programie koncertu i/lub skła-
dzie zespołu.
Podczas koncertu obowiązuje zakaz foto-
grafowania i rejestrowania.

TRUSKAWKA #20: COMIN + OYA +
COMMON SWIFT [metal-rock]
14.01.2023, godz.19:00 - 22:00
Wstęp: 20 zł - 30 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

Zapraszamy na sceniczny debiut i premierę
płyty Common Swift! Razem z nimi goście
specjalni: Comin oraz OYA!

Comin [metal]
https://www.facebook.com/cominpl
Wałbrzyscy zwycięzcy ostatniej plenerowej
"Truskawki" z 2015 roku.
Balansują pomiędzy nu-metalem, thrashem
i metalcorem.

OYA [rock] 
https://www.facebook.com/oya.rock2020
Strzegomianie mają za sobą jesienną trasę w
14 miastach.









STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
18.12.2021r. godz. 3.29 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące prawdopodobnie nietrzeźwej kobiety leżącej na chodniku w Rynku, obok niej leżał
telefon komórkowy. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Nietrzeźwą dobudzono,
zwrócono telefon a następnie przekazano pod opiekę partnera, który zobowiązał się do odprowa-
dzenia jej do miejsca zamieszkania.

20.12.2022r. godz. 9.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące starszego
mężczyzny, który zasłabł i upadł i leży w podwórzu budynku przy ulicy Westerplatte. Na miejsce
skierowano patrol straży miejskiej oraz powiadomiono CPR-112. Strażnicy ustalili, że mężczy-
zna choruje na serce i to właśnie mogło spowodować zasłabnięcie. Po zbadaniu przez lekarza
pogotowia ratunkowego poszkodowany został przewieziony do szpitala "Latawiec".

20.12.2022r. godz. 13.03 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące pojazdu
parkującego bezpośrednio na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Niepodległości
i Trybunalskiej. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Kierowca wskazanego
pojazdu został ukarany mandatem karnym.

20.12.2022r. godz. 15.11
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od załogi karetki pogotowia. Popro-
szono o udzielenie pomocy w zniesieniu pacjenta z drugiego piętra budynku przy ulicy Nauczy-
cielskiej. Na miejsce skierowano patrol naszej jednostki. Chory trafił do karetki, a potem do
szpitala.

20.12.2022r. godz. 22.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego przy ulicy Kotlarskiej. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie.

ciąg dalszy na str. 16
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Z przyjemnością sprawdzimy czy nie dostali
zadyszki

Common Swift [post metal] 
https://www.facebook.com/profile.php?id
=100088365982993
Instrumentalne trio w 66,6% pochodzące ze
Świdnicy.
Twórcy zawiłych gitarowych faktur, oniry-
cznych melodii i nieoczywistych rytmów.
Ich debiutanckie "Reverse Taxidermy" już
dostępna na wszystkich platformach stre-
amingowych.

ŚWIDNICA KLUB BOLKO
14 stycznia 2023
start: 19:00 (bramka: 18:30)
bilety: 20 zł / 30 zł (przedsprzedaż / w dniu
koncertu)

W związku z faktem, że z osobą tą nie można było nawiązać kontaktu wezwano pogotowie ratunkowe. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził, iż
konieczne jest przewiezienie mężczyzny do szpitala.

20.12.2022r. godz. 22.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego. Operator zauważył na terenie poczekalni dworca
PKP Świdnica Miasto osobę poszukiwaną przez Policję. W związku z faktem, że patrol straży miejskiej był zaangażowany na ulicy Kotlarskiej o
sytuacji powiadomiono oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Już po chwili osoba poszukiwana był w rękach Policjantów.

21.12.2022r. godz. 20.58 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące prawdopodobnie nietrzeźwego mężczyzny
leżącego na ławce dworca PKP Świdnica Miasto. Mężczyznę pouczono i nakazano opuszczenie dworca. Sytuacja powtórzyła się o godzinie 22.10.



Tym razem mężczyzna został osadzony w Policyjnej Izbie Zatrzymań. W czasie prowadzenia czynności ustalono, iż jest on poszukiwany w celu
odbycia kary aresztu. Mężczyzna po wytrzeźwieniu trafił bezpośrednio do świdnickiego aresztu celem odbycia kary za podobne wykroczenia.

22.12.2022r. godz. 23.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego na klatce schodowej budynku
przy ulicy Marii Kunic. Skierowany na miejscu patrol potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna swym zachowaniem wyczerpał znamiona kilku wykroczeń.
Został osadzony do wytrzeźwienia a w dni następnym ukarany przez sąd karą 30 dni aresztu . Należy wyjaśnić, iż osoba ta była już wielokrotnie
karana i w żaden sposób nie zmieniła swego zachowania.

***
Tegoroczne "Betlejemskie Światełko Poko-

ju" jak nigdy niesie ze sobą wyjątkowe przesłanie
z Betlejem, miejsca gdzie ponad dwa tysiące lat
temu narodził się Jezus Chrystus.

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście po-
łożonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez
lata było w centrum napięć politycznych, konfli-
któw zbrojnych oraz ataków terrorystycznych.
Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził
się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem
płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co
roku odpala się jedną malutką świeczkę, której
płomień niesiony przez skautów w wielkiej szta-
fecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem
jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na
chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew.
W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego
Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach
politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło

ciąg dalszy na str. 19
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nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To
czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie
wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania
między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród
nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się
ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do
parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą
się radosną nowiną i krzewią największe uniwer-
salne wartości braterstwa i pokoju.

Gmina Świdnica

NOWE
HARMONOGRAMY

WYWOZU ODPADÓW 
NA 2023 ROK SĄ JUŻ

DOSTĘPNE
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będą

nowe harmonogramy wywozu odpadów komu-
nalnych. Już teraz zachęcamy do zapoznania się
z nowymi terminarzami, które będą sukcesywnie
pojawiać się na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Harmonogram wywozu odpadów w po-
szczególnych miejscowościach

gminy Świdnica na 2023 r. link:
http://www.gmina.swidnica.pl/content/vie

w/7762/1/

Gmina Świdnica

"KOLĘD CZAS- WIGILIA
W NAS" CZYLI

WSPÓLNE ŚPIEWANIE
KOLĘD

Polskie kolędy i pastorałki wypełniają
brzmieniem nasze domy i świątynie. Nie inaczej
jest w gminie Świdnica, gdzie od wielu lat w
naszych sołectwach kultywujemy piękną trady-
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ciąg dalszy na str. 24

cję śpiewania kolęd. To daje nam poczucie wspólnoty, sprawia że ludzie zbliżają się do siebie. Tym razem rodzinną atmosferę można było poczuć w
Pszennie, gdzie do wspólnego kolędowania zachęcało Stowarzyszenie Aktywne Pszenno wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji
w Świdnicy. Wszystko za sprawą wydarzenia pn. "Kolęd czas - Wigilia w nas", dofinansowanego w ramach dotacji Urzędu Gminy Świdnica na wsparcie
realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji. 

Gmina Świdnica

KS. BOLESŁAW KAŁUŻA - WSPOMNIENIE
18 grudnia swoje 87. urodziny obchodziłby ks. Prałat Bolesław Kałuża. Z pochodzenia Ślązak, urodzony 18.12.1935 w Katowicach. W latach

1975-2005 proboszcz parafii św. Anny w Grodziszczu. W listopadzie 1989 roku był gospodarzem i koncelebrantem historycznej Mszy Pojednania w
Krzyżowej. W dniach ją poprzedzających jego plebania w Grodziszczu była swoistym centrum przygotowań tego wyjątkowego wydarzenia. Jak
wielokrotnie podkreślał " Tej Mszy nie wolno nam zapomnieć". 25.10.2000 r. Rada Gminy Świdnica przyznała ks. Kałuży tytuł Honorowy Obywatel
Gminy Świdnica.

***
"Honorowy Obywatel Gminy Świdnica" (Uchwała XXXIII/297/2000 z dn. 25.10.2000)

Śp. Ks. Prałat Bolesław Kałuża, s. Antoniego i Zofii z d. Griger. Ur. 18.12.1935 r. w Katowicach. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym
Seminarium Duchownym we Wrocławiu, które ukończył w r. 1958. Święcenia kapłańskie otrzymał 20.12.1958 r. we Wrocławiu. Pierwszą placówkę
duszpasterską objął od sierpnia 1958 r. w Węglińcu koło Zgorzelca, najpierw jako katecheta a potem wikariusz parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w
Węglińcu.

W r. 1960 został skierowany przez Ordynariusza Wrocławskiego Ks. Biskupa Bolesława Kominka na studia specjalistyczne do Rzymu , których nie
mógł podjąć ze względu na odmowę wydania przez władze paszportu "z powodu ważnych względów państwowych". W tatach 1961-1964 odbył studia
specjalistyczne w zakresie teologii i biblistyki na KUL w Lublinie.

Od r. 1964 był kapelanem Sióstr Nazaretanek i w Zakładzie Nieuleczalnie Chorych we Wrocławiu oraz lektorem języków greckiego i hebrajskiego,
także wykładowcą Wstępów (ogólnego do Pisma Św. oraz szczegółowego do Starego Testamentu) i Egzegezy St. Testamentu oraz Archeologii biblijnej
w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.
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W roku 1965 został zwolniony z obowiązków kapelana i mianowany wikariuszem parafii katedralnej we Wrocławiu. W latach 1969-1975 był
proboszczem parafii św. Anny w Ząbkowicach Śl. i dziekanem dekanatu Ząbkowice Śl. oraz wykładowcą w Metropolitalnym Seminarium Duchownym
we Wrocławiu. Od r. 1975 był proboszczem parafii św. Anny w Grodziszczu k/ Świdnicy, do której należy Krzyżowa, słynna przez "Kreisauer Kreis" -
"Krąg z Krzyżowej" z H. J. von Moltke na czele i historyczną polsko-niemiecką Mszą Pojednania 12.11.1989 r., której był gospodarzem.

Był jednocześnie wykładowcą Historii Zbawienia i Wstępu szczegółowego do Starego Testamentu oraz Egzegezy Starego Testamentu w Metropoli-
talnym Seminarium Duchownym i na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu.

W lutym 1996 został mianowany przez papieża Jana Pawła II kapelanem honorowym Jego Świątobliwości.
Zmarł 15 września 2005 roku. Pochowany został przy kościele parafialnym pw. Św. Anny w Grodziszczu.

Gmina Świdnica

KIEDY POMAGAMY
INNYM, POMAGAMY

SOBIE...
W okresie przedświątecznym uczniowie, ro-

dzice, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podsta-
wowej w Mokrzeszowie starają się wspomóc
osoby będące w potrzebie. Szkolny Klub Wolon-
tariatu  w towarzystwie opiekuna Lucyny Pietru-
szki, księdza Damiana Kowalskiego i rodziców
pana Adama Wojciechowskiego i pani Kingi Ma-
mej obdarował darami dobrego serca dzieci z
Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr
Szkolnych De Notre Dame w Świebodzicach.

Paczki zostały przygotowane przez całą spo-
łeczność szkolną. Wszystkie ofiarowane rzeczy
zostały spakowane do świątecznych kartonów i
przekazane dzieciom. Uczniowie pomagają rów-
nież mieszkańcom w swojej miejscowości, któ-
rzy potrzebują wsparcia. Mały Wolontariat czyli uczniowie klas I-III pod opieką swojego opiekuna pani Grażyny Wiącek - Romanow i w porozumieniu

z sołtys z Mokrzeszowa Janiną Bogacz zaangażowali się w zbiórkę produktów spożywczych.
Świąteczne paczki zostały wręczone przez małych wolontariuszy mieszkance Mokrzeszowa. Bardzo
dziękujemy wszystkim za pomoc i życzymy zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Narodzenia
Pańskiego.

Gmina Świdnica

WIGILIA U PRZEDSZKOLAKÓW W PSZENNIE
Święta Narodzenia Pańskiego to w tradycji chrześcijańskiej jedne z ważniejszych wydarzeń. Od

wielu lat tradycja ta kultywowana jest przez społeczność przedszkolną w Pszennie. Ma swoje miejsce
w kalendarzu wydarzeń i jest bardzo lubiana i wyczekiwana przez dzieci. W tym roku wigilijne
spotkania w Przedszkolu "Bajkowa Dolinka" w Pszennie odbyły zarówno w budynku na ul.
Wrocławskiej jak i na ul. Słonecznej.

Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze, a pięknie udekorowane stoły wprowadziły
dzieci w czas najpiękniejszych świąt- świąt Narodzenia Pańskiego. Można było wspólnie usiąść do
stołu, złożyć życzenia, podzielić się opłatkiem, zaśpiewać kolędy i pastorałki, pobyć razem przy stole
zastawionym ciastami i innymi smakołykami, rozmawiać o miłości, tradycji, śmiać się, opowiadać,
bo przecież z dziecięcego punktu widzenia to właśnie jest istotą świąt - mówi Ewa Wasilenia, dyrektor
Przedszkola "Bajkowa Dolinka" w Pszennie.
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BARAN W najbliższych dniach wiele czasu
poświęcisz na nadrabianie jakiś zaległości.
Kiedy już ze wszystkim się uporasz, pojawią się
nowe możliwości, które zechcesz w pełni wyko-
rzystać. W piątek po południu postaraj się być w
domu, być może ktoś złoży Ci wizytę. Nie prze-
sadzaj jednak, w sobotę warto być "na chodzie".
BYK Nie powinieneś się przejmować drobiaz-
gami. Takie jest życie - raz się udaje, a raz nie.
Trzeba żyć dalej i nie oglądać się wstecz.
Właśnie zbliżają się szczęśliwe dni (środa,
czwartek), które poprawią Ci zepsuty nastrój.
Twoje dobre zamiary zostaną na pewno do-
strzeżone. 
BLIŹNIĘTA We wtorek będziesz miał bar-
dzo dobry dzień. Załatwisz wiele ważnych dla
Ciebie spraw. Ktoś z domowników przyniesie
wspaniałą wiadomość. Gwiazdy nie przewi-
dują wielkich zmian w sprawach finanso-
wych. Każdą decyzję związaną z wydatkami
starannie przemyśl. 
RAK Dobry humor będzie Ci dopisywał przez
cały tydzień. A to za sprawą wydarzeń, które
będą dodawały Ci optymizmu i chęci do życia.
Ktoś będzie chciał Ci tę radość odebrać. Nie
przejmuj się jego głupimi uwagami. Wszystko
jest naprawdę na najlepszej drodze. 
LEW Powinieneś więcej czasu i uwagi po-
święcić swojemu przyjacielowi. Bardzo Cię
teraz potrzebuje. W jego życiu następuje wiele
przemian. Nie do końca może sobie poradzić

ze swoimi problemami. W drugiej połowie
tygodnia otrzymasz jakieś pieniądze, na które
od dawna liczyłeś. 
PANNA Ktoś zaproponuje Ci dodatkową pra-
cę. Poprzekładaj spotkania i inne sprawy na
późniejsze terminy i skorzystaj z okazji. Począ-
tek roku rozpocząłeś zwiększonymi wydatkami.
Warto więc uzupełnić niedobór gotówki. Posta-
raj się nie spóźniać ze wszystkim, bo to bardzo
źle wpływa na Twoją sytuację w pracy. 
WAGA  W tym tygodniu staniesz przed bar-
dzo trudnym wyborem. Trzeba będzie wy-
brać mniejsze zło. Jeżeli dobrze się zastano-
wisz, będziesz w stanie podjąć właściwą
decyzję. W żadnym wypadku nie wolno Ci
kierować się emocjami. Twoja sytuacja ma-
terialna ulegnie stabilizacji i tak będzie
przez cały miesiąc. 
SKORPION Brak wiary we własne siły nie
ułatwia Ci życia. Więcej odwagi. Jesteś oso-
bą o wielkich możliwościach i zdolno-
ściach. Gwiazdy mówią, że wszystko Ci się
uda. Nie wolno Ci jednak pozostawać w
cieniu. Nadal nie będziesz narzekał na finan-
se. Oszczędność to dobra cecha. 
STRZELEC Najbliższe dni mogą okazać się
dla Ciebie przełomowe. Wiele spraw się wy-

jaśni, wiele ważnych decyzji zapadnie. Bę-
dziesz musiał nieco zmienić swoje przyzwy-
czajenia, ale naprawdę się opłaci. W tym tygo-
dniu spotkasz pewną osobę, która niegdyś bar-
dzo wiele dla Ciebie znaczyła. 
KOZIOROŻEC W tym tygodniu będziesz
zmuszony naprawiać czyjeś błędy i tłuma-
czyć się z jego pomyłek. Co prawda uda Ci
się wyprowadzić wszystko na prostą, ale
niesmak pozostanie. Nie przejmuj się tym.
Zacznij wszystko od początku. Bardzo do-
bry dzień - piątek. 
WODNIK Wszystko ułoży się po Twojej my-
śli. Będziesz miał wiele ciekawych propozycji
i od tego na co się zdecydujesz, może wiele
zależeć. Ktoś będzie chciał narzucić Ci dodat-
kowe obowiązki. W żadnym wypadku nie ule-
gaj namowom tej osoby. To do niej powinna
należeć realizacja tych zadań. 
RYBY Ten tydzień miło Cię czymś zaskoczy.
Drobne nieporozumienia w pracy zostaną
szybko i skutecznie wyjaśnione. Wzrost for-
my i nowa energia pozwolą Ci teraz na reali-
zację wielkich przedsięwzięć i planów. Wykaż
więcej zrozumienia dla problemów swojego
partnera.

Montaż, składanie
mebli (regulacja,
drobne naprawy).

Tel. 667-366-762.
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WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10855 83,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe
okolice Galerii Świdnickiej 425.000 zł
0-6776 75,15 m kw., 2 pokoje, parter z oddzielnym wejściem,
ogrzewanie piecowe, 395.000 zł
10676  38,30 m kw., parter, 2 pokoje, ogrzewanie elektryczne, po
remoncie, 289.000 zł
10647  70,10 m kw., I piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe,
350.000 zł 

OSIEDLE ZAWISZÓW, ZARZECZE, OSIEDLE MŁO-
DYCH:
0-6825, 35,71 m kw., 2 pokoje, parter, oś. Młodych, ogrzewanie
miejskie 265.000 zł
0-6824 45 m kw., 2 pokoje, parter, oś. Młodych, ogrzewanie
miejskie, 265.000 zł
0-6717 51,20 m kw. , 2 pokoje, IV piętro, balkon, oś. Młodych,
ogrzewanie miejskie 270.000 zł 
0-6791 58,43 m kw. 3 pokoje, IV piętro, winda, ogrzewanie
miejskie, oś. Młodych 330.000 zł 
10839 46,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, do kompleksowego
remontu, Zarzecze 238.000 zł
10787 44,58 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miejskie, oś.
Młodych 266.000 zł

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6783 sprzedaż domu 136,70 m kw., działka 9, Świdnica, oś.
Słowiańskie 719.000 zł
0-6797 sprzedaż domu 115,85 m kw., działka 27a, Panków,
460.000 zł

0-6796 sprzedaż domu, 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu,
Żarów, 448.000 zł
0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6756 sprzedaż mieszkania na wsi, 10 km od Świdnicy, kawaler-
ka 30,70 m kw., po remoncie, ogrzewanie kominkowe, garaż 21
m kw ., komórka, 180.000 zł
0-6646 sprzedażmieszkanianawsi 10 km od Świdnicy, 61,10 m
kw., 198.000 zł
0-6797 sprzedaż domu 115,85 m kw., działka 27a, Panków,
460.000 zł
0-6796 sprzedaż domu, 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu,
Żarów, 448.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-6172 WM 84 m kw., 3 pokoje, I piętro nowy Zawiszów,  miejsce
postojowe w garażu 3.500 zł, 
0-6787 WM 75,30 m kw., 3 pokoje, II piętro, Centrum, ogrzewa-
nie gazowe, 2.500 zł
10882 WM 65 m3, 3 pokoje III piętro, oś. Młodych, częściowo
umeblowane, 2.400 zł

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 zł/m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/m
kw.
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0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m
kw.
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-6748 8 a, 12 km od Świdnicy, dojazd drogą asfaltową, 90.000 zł
0-6797A 28a, Panków, 155.000 zł
0-6623 63,67 a gmina Walim, częściowo rolna, 220.000 zł
10671 23,93 a, 10 km od Świdnicy 79 zł/m kw.,
0-6683 8 a, 10 km od Świdnicy, dojazd drogą asfaltową 90.000 zł
0-6599 sprzedażdziałek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - BystrzycaGórna 99.960 zł
0-6495A gmina Żarów, 1,0211 ha rolna 80.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

004976 WL 51 m kw., centrum, witryna 3.000 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze
socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6783 136,70 m kw., działka9, Świdnica, oś. Słowiańskie
719.000 zł

0-6778 218,70 m kw., działka 5,04 a + 98,04 m kw. dzierżawa,
Świdnica, 860.000 zł
10833 106 m kw. połowabliźniaka, Świdnica, działka 7,87 a
785.000 zł
0-6740 215 m kw., działka 7 arów, wolnostojący, Bojanice,
380.000 zł
0-6797 115,85 m kw., działka 27a, Panków, 460.000 zł
0-6796 131 m kw., działka 8,88 a, do remontu, Żarów, 448.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 5,42 a, wolnostojący, po remoncie, 12
km od Świdnicy 820.000 zł
0-6575 120 m kw., 2 km od Świdnicy, połowa bliźniaka stan
deweloperski, 5 pokoi 650.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
-----------------------------------------------------------------------------

MASZ KREDYT 
WE FRANKACH?

 - SPRAWDŹ,
CZY MOŻEMY 

ODZYSKAĆ PIENIĄDZE
 DLA CIEBIE!

-----------------------------------------------------------------------------

WIĘCEJ OFERT NA 
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