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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA
05.07-01.09.2019
Wystawa czasowa Rzeźba kameralna ze
zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy. Ekspo-
naty na wystawie prezentują nurty europej-
skiej rzeźby kameralnej wykonanej z brązu
od końca XVIII w. po lata pięćdziesiąte XX
w. Wernisaż wystawy rozpocznie się o godz.
19 .00 w dniu 5 lipca br.
Wstęp normalny 6 zł, ulgowy 4 zł, miejsce:
Muzeum Dawnego Kupiectwa, organizator:
Muzeum Dawnego Kupiectwa

WYSTAWA "PRZENIKANIE GRA-
NIC" 
do 01.09.2019
Galeria pod Wieżą, Zamek w Jaworze, wstęp
wolny

ŚWIEBODZICKA GIEŁDA STAROCI I
RÓŻNOŚCI 
każda pierwsza sobota miesiąca
Rynek w Świebodzicach, wstęp wolny

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI 
każda pierwsza niedziela miesiąca
Rynek w Świdnicy, wstęp wolny
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LOBBUJĄ O NIŻSZE CENY
BILETÓW

Od 1 lipca tego roku pasażerowie za prze-
jazd ze Świdnicy szynobusem do stolicy Do-
lnego Śląska płacą pełną stawkę, czyli 13,50
zł. Do końca czerwca było to tylko 8 zł. Prezy-
dent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska
zwróciła się z apelem do Marszałka Wojewó-
dztwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskie-
go,w sprawie przywrócenia okresu promocyj-
nego dla cen biletów kolejowych na trasie
Świdnica-Wrocław

Bezpośrednie połączenie kolejowe Świdnicy
z Wrocławiem wróciło do rozkładu po 13 latach.
Zostało ponownie uruchomione w grudniu 2013
roku. Od tego czasu nowoczesne i wygodne szy-
nobusy dowożą pasażerów do stolicy Dolnego
Śląska. Średnio jest ich blisko 13000 miesięcz-
nie. Na tak dużą popularność tego środka trans-
portu miała wpływ promocyjna cena biletów,
która obowiązywała do 1 lipca tego roku. Po jej
zakończeniu pasażerowie za przejazd uiszczają
pełną stawkę. Odpłatność za bilet miesięczny
wzrosła z 180 zł do 269 zł. Tymczasem cena
biletu na przejazd busem wynosi 8,50 zł. Wzbu-
dziło to niepokój części mieszkańców, którzy
zwrócili się do Prezydent Miast Świdnicy, Beaty
Moskal-Słaniewskiej z prośbą o interwencje. 

Od kilku dni docierają do mnie sygnały od
mieszkańców Świdnicy korzystających z połą-
czenia kolejowego miedzy Świdnicą a Wrocła-
wiem, którzy zaniepokojeni są wzrostem opłat za

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
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KINO PLENEROWE: Directors Cut:
"Twarze, plaże", reż. Agnes Varda
Data: 17 lipca 2019
Godzina: 21.30
Miejsce: świdnicki Rynek
Bilety: wstęp wolny

XX FESTIWAL BACHOWSKI W
ŚWIDNICY
01.08-11.08.2019, godz. 19:00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ
jako ludzie na poziomie musimy robić
rzeczy na poziomie. Festiwal Bachowski
w Świdnicy, w Kościele Pokoju, w regio-
nie - prosty, organiczny pomysł. Muzyka
klasyczna, jako międzynarodowa dziedzina
sztuki, wzbogacona o wrażliwość i kontekst
miejsca.
Wstęp różne, miejsce: różne, organizator:
ŚOK

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
03.08.2019, godz. 18:00
Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej rozpo-
znawalny zespół z kręgu piosenki poetyckiej i
ballady folkowej w Polsce, od przeszło trzech
dekad prowadzony przez Krzysztofa Myszko-
wskiego - charyzmatycznego pieśniarza, kom-
pozytora i autora o studenckim rodowodzie.
Wstęp 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: SDM

TEATR NA CZASIE: "Pelcia, czyli jak
żyć, żeby nie odnieść sukcesu"
27.09.2019, godz.  19:00
W autorskim spektaklu Joanny Szczepko-
wskiej, dojrzała kobieta przypadkowo spo-
tyka młodego lidera ekstrawaganckiego ze-
społu muzycznego. Dla chłopaka wejście w
świat bohaterki jest jak przekroczenie magi-
cznego progu, za którym znajduje się niere-
alne doświadczenie i zaczyna wchodzenie w
szaleństwo.
Wstęp 20 zł normalny / 15 ulgowy, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

Czas na teatr: "WIEDŹMIN. TURBO-
LECHITA"
29.09.2019, godz.  19:00
"Wiedźmin. Turbolechita" to satyra na istnie-
jącą i nieistniejącą rzeczywistość, teatralne
zmierzenie się z tożsamością Polaków, skon-
frontowanie ze stereotypami, schematami i
kompleksami. Ten spektakl to brutalna walka
z potworami - tymi, które faktycznie są, które
być mogą i tymi, których tak naprawdę nie ma.
Wstęp 30 zł normalny / 25 ulgowy, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

EDUKACJA RITY
25.10.2019, godz.  19:00
Komediodramat? Komedia romantyczna?
Tragikomedia? - w najnowszej sztuce Wroc-
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przejazd. W związku z tym wystosowałam do
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Ceza-
rego Przybylskiego oraz do zarządu Kolei Do-
lnośląskich pismo w którym apeluję o ponowne
rozważenie przywrócenia cen promocyjnych na
tej trasie - mówi prezydent, Beata Moskal-Sła-
niewska.

W piśmie tym prezydent Świdnicy zwraca
uwagę na to, że w dużej mierze z połączenia
kolejowego z Wrocławiemkorzystają uczniowie
szkół ponadpodstawowych, studenci oraz osoby
dojeżdżające do pracy. Wyraża również swoje
obawy co do skutków, jakie mogą wystąpić w
przypadku braku promocyjnych opłat na bilety. 

Spowodować może spadek liczby pasaże-
rów, korzystających z usług Kolei Dolnoślą-
skich. Przyczyni się to również do zwiększenia
wykluczenia transportowego do stolicy naszego
województwa ze Świdnicy i okolic. Zmniejszy to
jednocześnie bezpieczeństwo podróżnych oraz
zwiększy obciążenie w ruchu kołowym na bar-
dzo niebezpiecznej drodze krajowej nr 35 - pisze
w swoim liście do marszałka, prezydent Beata
Moskal-Słaniewska.

W sumie pasażerowie ze Świdnicy mają do
dyspozycji 6 bezpośrednich kursów do Wrocła-
wia i z powrotem. 

RYSUNKOWY INSPEKTOR W
SŁUŻBIE DZIECIOM

Kim jest Inspektor Jasiek? To nowy bohater
broszury wydanej przez świdnicką Straż Miejską
dla najmłodszych mieszkańców miasta . Rysun-
kowy inspektor radzi dzieciom jak zachować
bezpieczeństwo oraz przypomina o niektórych
ich obowiązkach. Komiksy ze strażnikiem miej-

skim już od lipca są dostępne w Komendzie
Straży Miejskiej w Świdnicy.

Straż Miejska postanowiła za pomocą kolo-
rowych broszur informować i edukować małych
świdniczan. Inspektor porusza w nich takie tema-
ty jak zakaz spalania śmieci, segregacja odpadów
czy zasady, którymi powinno się kierować przy
wyprowadzaniu psów. W "Eko Radach Inspekto-
ra Jaśka" dzieci dowiedzą się, że nie należy pły-
wać w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie
wolno rozpalać ognisk w lesie oraz czym może
skutkować śmiecenie.

Kiedy prowadzimy działania edukacyjno-
profilaktyczne przede wszystkim staramy się
odpowiednio dobrać metodę przekazu do po-
trzeb odbiorców. Dlatego tym razem zdecydo-
waliśmy się na formę obrazkową, czyli ko-
miks. Okazało się to świetnym wyborem, bro-
szury już teraz cieszą się dużym zainteresowa-
niem dzieci, jak i rodziców. Mamy nadzieję, że
w przyszłości Inspektor Jasiek będzie doradzał
dzieciom w kolejnych "Eko Radach" - mówi
Marek Fiłonowicz, komendant Straży Miejskiej
w Świdnicy.

Autorem wesołego Inspektora Jaśka jest Ma-
rek Bachmatiuk, który, podobnie jak bohater ko-
miksów, jest funkcjonariuszem Straży Miejskiej.
Od wielu lat pomaga on w przygotowaniu mate-

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


4

ławskiego Teatru Komedia, zatytułowanej
"Edukacja Rity" każdy znajdzie coś dla sie-
bie. To znakomita, bawiąca nas i wzruszają-
ca sztuka dla tych, którzy zadają sobie pyta-
nie, czy w życiu warto zaczynać wszystko
od nowa.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

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

KINO PLENEROWE: Directors Cut:
"Twarze, plaże", reż. Agnes Varda
Data: 17 lipca 2019
Godzina: 21.30
Miejsce: świdnicki Rynek
Bilety: wstęp wolny

Ona to Agnes Varda, francuska fotografka i
reżyserka filmowa, przedstawicielka francu-
skiej Nowej Fali (autorka kultowego filmu
"Cleo od piątej do siódmej"), laureatka hono-
rowego Oscara za całokształt twórczości i ho-
norowego Cezara, zaś on to znany francuski
fotograf, uliczny artysta, graficiarz ukrywający
się pod inicjałami JR. Ona ma prawie 90 lat, on
33. Ona pracowała z Jean-Lukiem Godardem,
on tworzy gigantyczne murale w różnych miej-
scach na całym świecie. Łączy ich zamiłowa-
nie do obrazów, a zwłaszcza kwestionowanie
sposobu, w jaki są pokazywane. Varda wybrała
kino, JR tworzenie fotograficznych galerii na
wolnym powietrzu. Poznali się w 2015 roku
iod razu postanowili nakręcić film we Francji,
z dala od wielkich miast. Udali się w podróż
starą, przerobioną na gigantyczny aparat foto-
graficzny furgonetką. W ten sposób powstał
dokumentalny film drogi - portret zanikają-
cych powoli francuskich peryferii i ich miesz-
kańców.
Reżyseria: Agnes Varda, Jr
Scenariusz: Agnes Varda, Jr
Zdjęcia: Claire Duguet, Nicolas Guichete-
au,valentin Vignet, Romain Le Bonniec,
Raphael Minnesota, Roberto De Angelis, Ju-
lia Fabry
Obsada: Agnes Varda, Jr
Produkcja: Francja 2017
Czas projekcji: 94 min.

riałów tego typu, dlatego świdniccy strażnicy
postanowili skorzystać z jego pomocy.

Broszury dostępne są od początku miesią-
ca; już 2 lipca pierwsze z nich zostały rozdane
dzieciom podczas "Miasta Dzieci". Straż Miej-
ska zapewnia również, że przez cały okres
wakacji będą je otrzymywać wszyscy uczest-
nicy spotkań w ramach akcji "Bezpieczne wa-
kacje", a następnie uczniowie w roku szkol-
nym podczas wizyt strażników miejskich w
przedszkolach i szkołach. Każdy zaintereso-
wany może również znaleźć broszury w Ko-
mendzie Straży Miejskiej w Świdnicy przy ul.
Dworcowej 2-4-6.

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
28.06.2019r. godz. 15:21 

Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie o nietrzeźwym, obnażonym
mężczyźnie leżącym przy ulicy Saperów 17. Kie-
rując w ten rejon patrol, dyżurny doskonale wie-
dział, że na miejscu funkcjonariusze zastaną bez-
domnego Marka H. Osoba ta wielokrotnie była
wcześniej pouczana i karana mandatami karny-
mi. W podobnych sprawach zapadały również
wyroki w Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Tylko
w bieżącym roku Straż Miejska w Świdnicy skie-
rowała do sądu 6 spraw w związku z różnego

rodzaju wykroczeniami popełnianymi przez tego
mężczyznę. Ta interwencja również zakończyła
się skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie.  
29.06.2019r. godz. 2:15 

Operator monitoringu wizyjnego zgłosił, iż
zauważył kłęby dymu wydobywające się z lokalu
użytkowego przy Placu Grunwaldzkim 11. Już
po dwóch minutach na miejscu pojawił się patrol
Straży Miejskiej. Okazało się, że palą się śmieci
w zsypie piwnicznym tego budynku. Drobny
pożar został ugaszony przez strażników. Po do-
kładnym sprawdzeniu obiektu stwierdzono, że
nie ma już innych źródeł ognia. Tym razem obe-
szło się bez interwencji straży pożarnej. Do rana
cały obiekt był obserwowany przez operatora
monitoringu. Pożar został prawdopodobnie spo-
wodowany przez wyrzucony niedopałek papie-
rosa.  
29.06.2019r. o godz. 8:40  

Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie dotyczące zakłócania spokoju
mieszkańcom jednego z budynków przez papugi
hodowane przez lokatora tej nieruchomości. Na
miejscu w pełni potwierdzono zasadność zgło-
szenia, gdyż we wskazanym mieszkaniu znajdo-
wało się kilkadziesiąt papug różnych gatunków,
które szczególnie przy wschodzie i zachodzie
słońca wydawały charakterystyczne odgłosy.
Strażnicy podjęli działania aby konflikt ten roz-
wiązać polubownie, jednak niewykluczone, że
sprawa ta trafi do sądu jako swego rodzaju pre-
cedens, gdyż w Świdnicy nie było jeszcze podo-
bnego zgłoszenia. Przypominamy, że osoby
utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są
utrzymywać je w taki sposób, aby nie powodo-
wały uciążliwości dla otoczenia.

www.expressem.eu www.expressem.eu
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STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
Data: 3 sierpnia 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 65 zł

Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej roz-
poznawalny zespół z kręgu piosenki poetyc-
kiej i ballady folkowej w Polsce, od przeszło
trzech dekad prowadzony przez Krzysztofa
Myszkowskiego - charyzmatycznego pieś-
niarza, kompozytora i autora o studenckim
rodowodzie.
Występy tej legendarnej formacji stanowią
atrakcję koncertową na niespotykaną dotąd
skalę. Stare Dobre Małżeństwo regularnie
zapełnia największe i najbardziej prestiżowe
sale koncertowe w kraju. Publiczność zespo-
łu dojrzewając z nim, podąża wiernie jego
śladem, co stanowi wartość najwyższą z mo-
żliwych. Najnowsza płyta zespołu to Chło-
piec z plakatu.
Kto raz wszedł w związek ze Starym Do-
brym Małżeństwem, ten już nigdy z niego
nie wychodzi, a i dzieci które wciąż rodzą się
z tego pięknego związku, wychowują się

30.06.2019r. o godz. 17:10  
Patrol Straży Miejskiej zgłosił dyżurnemu

naszej jednostki, iż na Placu Grunwaldzkim do-
szło do niebezpiecznego zdarzenia. Na chodnik
spadł duży konar z lipy rosnącej na skwerze. Na
szczęście nikt z przechodniów nie doznał obra-
żeń. Natychmiast zlecono usunięcie złamanej ga-
łęzi oraz dokonanie przeglądu drzewa pod kątem
ewentualnych zagrożeń.  
30.06.2019r. godz. 23:50 

Dyżurny Straży Miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące zakłócania ciszy nocnej
przez  pociąg pasażerski stojący na peronie
Dworca Świdnica Miasto. Sprawę potraktowano
poważnie i na peron skierowano patrol Straży
Miejskiej. Na miejscu ustalono, że obsługa po-
ciągu dokonuje automatycznej diagnostyki sy-
stemów hamowania składu. Wcześniej czynno-
ści te były wykonywane na dworcu w Dzierżo-
niowie, jednak z powodu naprawy torowiska na
odcinku Świdnica - Dzierżoniów, pociągi kończą
bieg na naszej stacji i tu przeprowadzane są czyn-
ności diagnostyczne. Podobne zgłoszenia napły-
wały do Komendy Straży w kolejnych dniach.
Na szczęście remont linii kolejowej szybko za-
kończono i wszystko wróciło do normy.

01.07.2019r. godz. 8:28 
Dyżurny Straży Miejskiej przyjął telefonicz-

ne zgłoszenie dotyczące podrzucenia worków ze
śmieciami przy ulicy Saperów 31. Strażnicy, któ-
rzy przybyli na miejsce już po chwili wiedzieli
kto jest sprawcą tego czynu. Na podstawie za-
wartości worków ustalono personalia mężczy-
zny, który dopuścił się tego bezsensownego czy-

nu. Sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia
przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.
04.07.2019r. godz. 8:19 

Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłosze-
nie z prośbą o pomoc od osoby pracującej w
budynku przy ulicy Dworcowej. Zgłaszający
skarżył się na spaliny wydobywające się ze spa-
linowej lokomotywy, która od pewnego czasu
stała z załączonym silnikiem za przejazdem ko-
lejowym. Niestety, tu sytuacja wyglądała podo-
bnie jak ta opisana z dnia 30 czerwca, obsługa
lokomotywy dokonywała kontroli systemów
bezpieczeństwa, niestety wybrała dość niefor-
tunne miejsce do tego typu działań.

***
Tuż po godzinie 10.00 operator monitoringu

wizyjnego zauważył na skwerze przy ulicy Ślą-
skiej porzuconą broń palną i granaty. Po chwili
na miejscu był już patrol Straży Miejskiej. Broń
zabezpieczono i wezwano saperów celem prze-
kazania niebezpiecznego znaleziska. Drugi pa-
trol został skierowany w inne miejsce, gdzie
mieszkaniec naszego miasta zauważył podejrza-
ne pojemniki po substancjach toksycznych. Te-
ren zabezpieczono taśmą ostrzegawczą i wezwa-
no jednostkę ratownictwa chemicznego Pań-

ciąg dalszy na str. 6
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wśród dźwięków wydobywających się z głę-
bi gitary. Wszystkim, to wychodzi tylko na
zdrowie.

**********************************
XX FESTIWAL BACHOWSKI

PROGRAM

PROLOG
czwartek 25.07 Żarów, godz. 21:00, Scena
Dworzec 
:: RECITAL Michalina Bienkiewiczwartek
sopran Marek Szlezer fortepian :: Teichmul-
ler Berg Mendelssohn-Hensel :: wstęp wol-
ny
piątek 26.07 Księginice Małe, godz. 19:00,
kościół 
:: PIKNIK ROMANTYCZNY Mozart
Brahms kwintety smyczkowe :: wstęp wol-
ny :: kosze piknikowe mile widziane
sobota 27.07 Sokołowsko, godz. 11:00,
Grunwald 
:: ŚNIADANIE NA TRAWIE Szostakowicz
Kwartet Brahms Kwintet :: wstęp wolny ::
kosze piknikowe mile widziane

FESTIWAL
czwartek 01.08, Świdnica, godz. 19:00,
Kościół Pokoju 
:: INAUGURACJA Ensemble Oltremonta-
no Wim Becu :: Gabrieli Porta Grandi ::
obowiązują bezpłatne wejściówki
czwartek 01.08, Żarów, godz. 21:30, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL Natalia Rubiś sopran Magdale-
na Blum fortepian :: wstęp wolny
piątek 02.08, Świdnica, godz. 19:00, ko-
ściół zielonoświątkowy 
:: LA FOLIA Barockorchester :: Marini Vi-
valdi Schmelzer Biber :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
piątek 02.08, Świdnica, godz. 21:30, daw-
ny kościół św. Barbary - restauracja Mio-
dowe Pola 
:: LAGRIME MIE Emanuela Galli Agnieszka
Oszańca Fabio Bonizzoni :: bilety: 30 / 20 / 1 zł
sobota 03.08, Pożarzysko, godz. 11:00, 
kościół 
:: ŚNIADANIE NA TRAWIE sonaty wio-
lonczelowe :: Oszańca Misiarz Palomba Bo-
nizzoni :: wstęp wolny :: kosze piknikowe
mile widziane
sobota 03.08, Świdnica 17:00, Kościół Po-
koju 
:: SCHUBERTIADA Oscar Arguelles Ro-
bert Bachara et consortes :: Schubert Oktet
F-dur :: obowiązują bezpłatne wejściówki
sobota 03.08, Świdnica, godz. 21:00, ko-
ściół św. Józefa 
:: CAPRICCIO STRAVAGANTE Skip
Semp :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
niedziela 04.08, Świdnica, godz. 10:00,
Kościół Pokoju 
:: MUZYKA W LITURGII

stwowej Straży Pożarnej. Kolejny patrol inter-
weniował w stosunku do osoby, która nie po-
sprzątała odchodów po swoim piesku, tym razem
skończyło się na pouczeniu. Niestety, kierowca
który zaparkował na terenie zielonym nie miał
już tyle szczęścia. Sprawa zakończyła się man-
datem karnym.

Ruszyła VI edycja Miasta Dzieci. Straż Miej-
skaprzygotowała wiele atrakcji dla uczestników
zabawy. Dzień pracy w naszej jednostce rozpo-
czął się od prawdziwej odprawy prowadzonej
przez starszego inspektora Krzysztofa Grzegor-
czyka. Przydzielono zadania, wyznaczono rejo-
ny i wskazano dowódców patroli. Działaniami
kierował dyżurny, do którego drogą radiową
spływały informacje o realizowanych zadaniach.
Uruchomiono mobilny punkt monitoringu wi-
zyjnego, którego operator wypatrzył wiele nie-
prawidłowości.

Choć to tylko zabawa, wszyscy bardzo po-
ważnie realizowali przydzielone zadania. Na za-
kończenie wizyty w terenowej Komendzie Stra-
ży Miejskiej Świdnicy każdy z uczestników za-
bawy otrzymał drobny upominek, komiks "EKO
RADY INSPEKTORA JAŚKA".

***
Poniedziałek, 8 lipca godzina 20.00, zale-

dwie 3 dni po groźnym upadku pięciolatka z
czwartego piętra budynku przy ulicy Kozary-
Słobudzkiego, dyżurny Straży Miejskiej ode-
brał niepokojące zgłoszenie, dotyczące dwójki
dzieci biegających po dachu 10 - piętrowego
budynku przy ul.Zamenhofa 49.

Już po chwili funkcjonariusze Straży byli na
miejscu. Na szczęście udało im się bezpiecznie
sprowadzić z dachu dwójkę dzieci. Krystian, lat
10 i Ula, lat 12, postanowili podziwiać uroki
okolicy z dachu wieżowca. Pomimo zabezpie-
czonego wyłazu dachowego, dzieci otworzyły
jedno z okien i tą drogą udało im się dostać na
dach. Oboje nieletni zostali przekazani rodzicom,

ciąg dalszy ze str. 4

ODESZŁA

Danuta Saul-Kawka

Danuta Saul-Kawka (ur. 1947) - poet-
ka, autorka również prozy i tekstów publi-
cystycznych, społecznik. Debiutowała
podczas VII Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej
w 1969 r. Jest autorką tomików poetyckich
"*** "(1977) i "Czasu jak na listek"
(1981), wydanego nakładem Wydawnic-
twa Ossolineum. Publikowała swoje
utwory we "Współczesności", "Tygodni-
ku Kulturalnym" i "Życiu Literackim"
oraz w wielu wydawnictwach regional-
nych. Wielokrotnie nagradzana w turnie-
jach poetyckich, m.in. zdobyła Złote Pióro
podczas VIII Kłodzkiej Wiosny Poetyc-
kiej, kilkakrotnie była laureatką Turnieju
O Złotą Lampkę Górniczą w Wałbrzychu
i w konkursie O Złoty Liść Dębu podczas
Wałbrzyskich Ścieżek Literackich. Za
swoją działalność społeczną na rzecz dzie-
ci została w 2005 roku uhonorowana od-
znaczeniem Kawalera Orderu Uśmiechu.

Odeszła po długiej i ciężkiej chorobie w
wieku 72 lat, 5 lipca 2019 r.

http://www.domsenioracm.pl
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których poinformowano o zaistniałej sytuacji.
Administratora budynku zobowiązano do spraw-
dzenia zabezpieczenia okien i wyłazów dachowych
w celu uniknięcia w przyszłości takich sytuacji.
Należy jednak pamiętać, iż żadne zabezpieczenia
nie pomogą, jeżeli dzieci nie będą miały świadomo-
ści istniejących zagrożeń wynikających z możliwo-
ści samodzielnego funkcjonowania w aglomeracji
miejskiej. Wiedzę tą, przede wszystkim powinni
wpajać im rodzice. Jednak informacja od służb
mundurowych jest również bardzo cenna, dlatego
też w czasie licznych spotkań z młodymi mieszkań-
cami Świdnicy, strażnicy rozmawiają na tematy
unikania zagrożeń w czasie gdy dzieci pozostają
bez opieki dorosłych.

info: SM Świdnica (www.smswidnica.pl)

FESTIWAL WRAŻEŃ 2019
Projekt "Festiwal wrażeń" realizowany jest

przez partnerów po polskiej i czeskiej stronie
pogranicza. Tematem przewodnim tegorocznej
edycji jest historia wojskowości. W ramach Fe-
stiwalu w 2019 r. odwiedzić będzie można osiem
miejsc. Szczegółowe informacje na temat termi-
nów i miejsc wydarzeń, jak również na temat
konkursu dla uczestników, można znaleźć na
stronie www .festiwalwrazen.pl

W Świdnicy miejscem wydarzeń będą pozo-
stałości militarne miasta, po których poprowadzą
osoby przebrane w stroje historyczne przybliża-
jąc historię militarnych umocnień Świdnicy - od
średniowiecza do XVIII wieku - w wakacyjne
soboty w godzinach 11.00 - 13.00. Podczas dzia-
łań Uczestnicy obejrzą pokaz strojów i rynsztun-
ków bojowych, poćwiczą sprawność strzelecką
w nawiązaniu do tradycji średniowiecznego
bractwa kurkowego, odbędą szkolenie z musztry

i poznają sposób funkcjonowania różnych obie-
któw twierdzy. Nie zabraknie zagadek, quizów i
zadań dla całej rodziny.

Tematy działań:
1. Barbakan, basteja, rogatka militarna to

zagadka? - czyli jak wyglądała budowa, oblęże-
nie i obrona twierdzy Świdnica (termin: 3 sierp-
nia).

2. Mury, baszty, kamienice czyli jak budowa-
no Świdnicę - o średniowiecznych murach ob-
ronnych i życiu w średniowiecznym mieście (ter-
min: 13 lipca, 10 sierpnia).

3. Niestraszne nam przeszkody - pobawimy
się w podchody! - zagadki i quizy strategiczne z
różnych dziedzin wiedzy i nauki - coś dla pra-
wdziwych odkrywców (termin: 20 lipca, 17
sierpnia).

4. Fort Witoszowski - żywa lekcja historii w
Muzeum Broni (termin: 27 lipca, 24 sierpnia).

Miejsce spotkań: pl. Jana Pawła II przy po-
mniku papieża. Liczba miejsc: 40. Obowiązują
zapisy w Informacji Turystycznej w Świdnicy,
tel. 74 852-02-90, e-mail: it@um.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
MANEWRY STRAŻACKIE

W ostatnią niedzielę czerwca  goście opusz-
czający basen  w Centrum Sportowo-Rekreacyj-
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niedziela 04.08, Świdnica, godz. 18:00,
dawny kościół św. Barbary - restauracja
Miodowe Pola 
:: Akademia Bachowska MARCIN ŚWIĄT-
KIEWICZ :: kantaty przedbachowskie :: bi-
lety: 30 / 20 / 1 zł
niedziela 04.08, Strzegom, godz. 21:30,
bazylika 
:: BOCCHERINI: STABAT MATER Bien-
kiewicz Kim Góra Dumanowska Misiarz
Rybak-Żymła :: wstęp wolny
poniedziałek 05.08, Świdnica, godz. 11:00,
kościół św. Krzyża 
:: BACH DLA DZIECI wstęp wolny
poniedziałek 05.08, Świdnica, godz.
19:00, kościół św. Krzyża 
:: BACH EN TRIO Izabela Kozak skrzypce
Marta Gawlas flet Marek Pilch klawesyn ::
bilety: 20 / 10 / 1 zł
wtorek 06.08, Świdnica, godz. 11:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: BACH DLA DZIECI wstęp wolny
wtorek 06.08, Świdnica, godz. 19:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: PRIVATISSIMUM Justyna Młynarczyk
Piotr Młynarczyk viole da gamba Nils Pfef-
fer teorba :: bilety: 20 / 10 / 1 zł
środa 07.08, Świdnica, godz. 11:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: BACH DLA DZIECI wstęp wolny
środa 07.08, Świdnica, godz. 19:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: ZEFIRA VALOVA & AAPO HaKKINEN
barokowe sonaty na skrzypce i klawesyn ::
bilety: 20 / 10 / 1 zł
czwartek 08.08, Żarów, godz. 21:00, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL James Geer tenor Wioletta Flu-
da fortepian :: wstęp wolny
alter ego :: piątek 09.08, Świdnica, godz.
18:30, wieża ratuszowa 
:: POKÓJ MARZENY spektakl dla jednego
widza :: Marzena Lubaszka solo Tomasz
Cyz reżyseria :: jeden widz co 15 minut ::
bilety 100 zł (z powodu ograniczonej liczby
miejsc karnet nie upoważnia do wstępu na
ten koncert)

ciąg dalszy na str. 8
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nego w Witoszowie Dolnym byli świadkami nie-
codziennej zbiórki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Witoszowie Dolnym. Korytarz zaczęli wypeł-
niać strażacy chcący wziąć udział w wodnych
manewrach. Mimo późnej pory na szkolenie sta-
wiła się także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Niecodzienne szkolenie z zakresu działań
ratowniczych w wodach stojących np. w czasie
powodzi, czy pomocy osobie, która wpadła do
wody obejmowało skok do wody, pływanie

i pomoc osobie poszkodowanej. Nie byłoby
w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt,  iż
działania podejmowane były w pełnym umundu-
rowaniu.

Przed przystąpieniem do działań wodnych
członek załogi łodzi ratowniczej powinien
sprawdzić  swoje  wyposażenie, jego umunduro-
wanie nie może zawierać żadnych elementów
obciążających. Wypływając łodzią czy ponto-
nem strażak  nie stosuje ani pasów bojowych,
ani  kasków,  chyba  że  sytuacje  tego  bez-
względnie wymagają. (np.  praca  pod  mostami).
Stosuje lekkie obuwie i umundurowanie  nie
krępujące ruchów.

"Celem szkolenia było właśnie pokazanie jak
ważne jest przestrzeganie tych  zasad oraz
uświadomienie, dlaczego przepisy zabraniają
działań w umundurowaniu bojowym"- podkreśla
inicjator szkolenia -  st.
sekcyjny PSP Piotr Her-
ba.

Ubrania koszarowe,
bojowe, hełmy, buty na-
tychmiast nasiąkały wo-
dą i ściągały na dno.
Strażacy przekonali się,
że przepłynięcie choćby
kilku metrów pozbawia
sił na dalszą akcję, dla-
tego kolejnym zada-
niem było oswobodze-
nie się z niepotrzebnego
ubioru. Młodzi adepci
pożarnictwa również
n ie okazali  strachu
przed wodą. Z uwagą
wysłuchali szkolenia
teoretycznego, wsko-
czyli na głęboką wodę,
a później sami spróbo-
wali zdjąć mundur. Do-
świadczenie udowodni-
ło im jak ważne jest zdo-
bycie umiejętności, któ-
rymi mogliby się posłu-
żyć w sytuacji ratowa-
nia swego życia. 

UWAGA
PODATNICY!
Od 1 lipca br. zaczy-

nają obowiązywać no-
we rozporządzenia Mi-
nistra Finansów, spra-
wie wzorów: informacji

o gruntach i deklaracji na podatek rolny, infor-
macji o lasach i deklaracji na podatek leśny,
informacji o nieruchomościach i obiektach bu-
dowlanych oraz deklaracji na podatek od nieru-
chomości.

Oznacza to, że gminy nie będą już zobo-
wiązane do określenia wzorów deklaracji i in-
formacji podatkowych w powyższym zakre-
sie. Należy pamiętać, że nowe formularze będą
miały zastosowanie do informacji i deklaracji
dotyczących podatków i opłat, z tytułu których
obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019
roku.

Co to oznacza w praktyce? Nabywając np.
nieruchomość, lub grunt do dnia 30 czerwca br.
należy stosować dotychczasowe formularze. Ta
sama czynność dokonana 1 lipca i później wy-
maga stosowania już nowych druków.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 
W BADANIACH 

W związku z rozpoczęciem prac nad opra-
cowaniem Strategii rozwoju Gminy Świdnica
na lata 2020 - 2027 informujemy, że od 11 lipca
do 31 sierpnia 2019 r. w czwartki, piątki i w
soboty w poszczególnych miejscowościach
będą prowadzone badania ankietowe wśród
mieszkańców na temat funkcjonowania gmi-
ny. Ankieterzy będą posiadać imienne iden-
tyfikatory.

4 lipca 2019 r. Rada Gminy Świdnica podjęła
uchwałę nr XI/101/2019 w sprawie przystąpienia
do opracowania Strategii rozwoju Gminy Świd-
nica na lata 2020 - 2027. Opracowanie Strategii
w nowej perspektywie czasowej podyktowane

alter ego :: piątek 09.08, Świdnica, godz.
22:00, piwnica średniowieczna - Długa 33
:: SANATORIUM DŹWIĘKU Electroacou-
stic Art of Noise - Jerome Noetinger Mario
de Vega Gerard Lebik :: bilety: 20 zł (z
powodu ograniczonej liczby miejsc karnet
nie upoważnia do wstępu na ten koncert)
sobota 10.08, Zastruże, godz. 11:00, ko-
ściół
 :: ŚNIADANIE NA TRAWIE kwintety na
instrumenty dęte :: Harmoniemusik Tomasz
Dobrzański :: wstęp wolny :: kosze pikniko-
we mile widziane
sobota 10.08, Świdnica, godz. 17:00, Ko-
ściół Pokoju 
:: MIŁOŚĆ LUDZKA MIŁOŚĆ BOSKA
Nria Rial Juan Sancho Capella Cracoviensis
:: obowiązują bezpłatne wejściówki
sobota 10.08, Świdnica, godz. 21:00, ko-
ściół zielonoświątkowy 
:: MAHAN ESFAHANI & AAPO HAKKI-
NEN Akademia Bachowska :: Bach koncer-
ty na 2 klawesyny :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 10:00,
Kościół Pokoju 
:: MUZYKA W LITURGII
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 16:00, ka-
tedra 
:: AKADEMIA BACHOWSKA JUNIOR &
CHÓR SPOŁECZNY wstęp wolny
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 19:00,
Kościół Pokoju 
:: LARPEGGIATA Christina Pluhar :: Medi-
terraneo :: obowiązują bezpłatne wejściówki

POST SCRIPTUM
czwartek 15.08, Żarów, godz. 21:00, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL Natalia Kawałek sopran Lech
Napierała fortepian :: wstęp wolny
sobota 17.08, Bielawa, godz. 11:00, Pałac
Dębowy 
:: ŚNIADANIE NA TRAWIE Ensemble
Fiorini :: Handel - duety włoskie :: wstęp
wolny :: kosze piknikowe mile widziane

Na koncerty w Kościele Pokoju obowią-
zują bezpłatne wejściówki, dystrybucja
od 4 czerwca.

ciąg dalszy ze str. 7
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jest m.in. koniecznością weryfikacji i zmian
dotychczasowych kierunków rozwoju gminy
oraz dostosowaniem jej do dokumentów strate-
gicznych opracowywanych dla nowej perspekty-
wy finansowania w skali kraju, województwa i
powiatu. Nowe opracowanie będzie podstawą do
przygotowywania dokumentów programowych
w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w
tym unijnych, w ramach programów finansowa-
nych w okresie 2020 - 2027.

Badania będą anonimowe, prowadzone pod
kierunkiem dr Jerzego Tutaja przez ankieterów
posiadających imienne identyfikatory. Prosimy o
aktywny udział.

28 LIPCA WYBORY 
DO IZB ROLNICZYCH  

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wy-
borczej Zygmunt Balant zawiadamia, że wybory
do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolni-
czej na terenie gminy Świdnica odbędą się 28
lipca 2019 r. w godz. 8.00-18.00. Lokal wybor-
czy znajdować się będzie na terenie świetlicy
"Leśniczówka" w Witoszowie Dolnym nr 52.

ZGŁOŚ SWÓJ STRAGAN 
I WIENIEC NA DOŻYNKI GMINNE  

W tym roku dożynki gminne odbędą się 25
sierpnia o godz. 13.00 w Pszennie (teren boiska
sportowego). Serdecznie zapraszamy sołectwa,
stowarzyszenia i organizacje do nadsyłania zgło-
szeń w konkursie na "Najpiękniejsze stoisko do-
żynkowe". Delegacje sołectw mogą nadsyłać
karty zgłoszeniowe do udziału w konkursie na
"Najpiękniejszy wieniec dożynkowy". Szczegó-
łowych informacji udzielają pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji pod nr
tel. 748521226 wew. 313. Na zgłoszenia czeka-
my do 14 sierpnia br.

II TURNUS MIASTA DZIECI
OFICJALNIE OTWARTY  

Pierwszy turnus półkolonii Miasta Dzieci za
nami. W tym roku ze wspólnej oferty letniego
wypoczynku, przygotowanej przez miasto i gmi-
nę Świdnica skorzystało 580  dzieci. Na II turnus
przybyło 600 dzieci. Oficjalne otwarcie odbyło
się 9 lipca na terenie Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji z udziałem parlamentarzy-
stów,  przedstawicieli władz samorządowych i
sponsorów.

Uczestnicy poprzez zabawę uczą się pracy,
podejmowania decyzji, poznawania zawodów,
by na końcu otrzymać wynagrodzenie w postaci
tzw. "tauronków". Tym samym uczą się oszczę-
dzania i ekonomii, wykorzystując przy tym cen-
ne rady pracowników jednego z banków.  Dzięki
"tauronkom" dzieci mogą dokonać zakupów w
"Sklepie marzeń". Pobyt w Mieście Dzieci to nie
tylko praca, ale również liczne atrakcje sporto-
wo-rekreacyjne. Na każdym z turnusów odbywa-
ją się wybory na Prezydenta Miasta Dzieci. Tym
razem na prezydenta uczestnicy wybrali Domi-
nika Cugiera. Gratulujemy i życzymy dobrego
wypoczynku i dużo uśmiechu.

RAZEM MIESZKAJĄ
I RAZEM ZWIEDZAJĄ

Zwiedzili 800-letni kościół pw. św. Marcina
i wiatrak holenderski państwa Mielników w Go-
gołowie. Powędrowali na Ślężę, następie zwie-
dzili kościoły Nawiedzenia Najświętszej Maryi

Panny, św. Bartłomieja
w Modliszowie. Powę-
drowali czerwonym
szlakiem z Modliszowa
do Bystrzycy Górnej.
Wspólne zwiedzanie za-
kończyli ogniskiem na
"Trójkącie Pokoleń" w
Bys trzycy Górnej  .
Wszystko za sprawą
projektu "Razem Miesz-
kamy - Razem Zwiedza-
my", który realizowało
Stowarzyszenie Przyja-
ciół Bystrzycy Górnej
"Trzy Sosny".

Jak relacjonowali
uczestnicy wspólnego
zwiedzania wnętrze ho-
lenderskiego wiatraka
zaskoczyło nas swoją
różnorodnością agro-
turystyczną. Obracana
kopuła dachu zrobiła
duże wrażenie. Kolej-
nym wyzwaniem była
wędrówka na Ślężę od
strony Przełęczy Tąpad-
ła wraz z wejściem na
wieże widokową oraz
zwiedzanie kościoła.
Wiele informacji prze-
kazanych nam zastała
przez przewodnika
PTTK Józefa Kawałko.
Jak opowiadał 400 mi-
lionów lat minęło, a my
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karnety w cenie 170 zł obejmują wstęp na
wszystkie koncerty, oprócz Pokoju Ma-
rzeny i Sanatorium Dźwięku 09.08.2019

**********************************
BIBLIOTEKA "NA

WAKACJACH"
Godziny pracy Biblioteki w okresie od 1
lipca do 31 sierpnia 2019 r.
Drodzy Czytelnicy przedstawiamy godziny
pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Świdnicy w okresie letnim.
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypoży-
czalnia Multimediów, Czytelnia Naukowa i
Czytelnia Czasopism, Wypożyczalnia dla
Dzieci i Młodzieży
- poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9:00-
17:00
- czwartek: 09:00-16:00
- sobota: nieczynne
Szatnia
- poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 10:00-
17:00
- czwartek: 09:00-16:00
- sobota: nieczynne
Filia nr 2
- poniedziałek-piątek: 9:00-16:00
- sobota: nieczynne
Filia nr 1, Filia nr 5
- poniedziałek, wtorek i piątek: 10:00-17:00
- środa i czwartek: 10:00-16:00
- sobota: nieczynne
**********************************
28. FOTOMARATON ŚWIDNICKI 

14 września 2019
FOTOGRAFIA CYFROWA
NAGRODY PIENIĘŻNE - 5000 zł
oraz wiele innych nagród rzeczowych i nie-
spodzianek
FOTOGRAFIA CYFROWA
Warunki uczestnictwa:
- w Fotomaratonie może wziąć udział każdy
fotografujący aparatem cyfrowym
- początek konkursu 14 września 2019 r.
(godz. 10.00)
- zadanie polega na realizacji w ciągu 12
godzin 12 zadanych tematów fotograficz-
nych
- liczy się kreatywność, indywidualny spo-
sób patrzenia na otaczający świat, wytrwanie
do końca Fotomaratonu
- meldujesz się osobiście w biurze Fotoma-
ratonu, Klub Bolko", pl.Grunwaldzki 11,
14 września o godz. 10.00.
- o godzinach 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 otrzymujesz po dwa tematy
fotograficzne
- na każdy temat realizujesz 1 zdjęcie (dopu-
szcza się możliwość obróbki komputerowej
we własnym zakresie)
- kolejność realizacji tematów obowiązkowa
- zdjęcia muszą być zapisane w formacie
JPG na płycie CD, którą otrzymasz od orga-
nizatorów.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
oraz wystawa prac odbędzie się 15.09.2019
r. o godz. 12.00 w Galerii Fotografii, Rynek
44.
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Z dniem 1 września br. obowiązujące obe-
cnie szczególne rozwiązania rozliczania po-
datku VAT, czyli mechanizm odwrotnego ob-
ciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej
nabywcy, mają zostać zastąpione stosowanym
obligatoryjnie mechanizmem podzielonej
płatności (MPP). Obowiązkowy split payment
ma być zatem stosowany w odniesieniu do
dostaw towarów i świadczenia usług wymie-
nionych obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14
ustawy o VAT. Ma objąć także transakcje,
których przedmiotem są m.in. węgiel i produ-
kty węglowe, części i akcesoria do pojazdów
silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery.

Wprowadzenie zmian przewiduje - przygo-
towany w Ministerstwie Finansów - projekt usta-
wy o zmianie ustawy o podatku od towarów i
usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zo-

stał przyjęty przez rząd 2 lipca 2019 r.
Zgodnie z ww. projektem, obligatoryjnym

stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
zostaną objęte płatności w tzw. relacjach B2B, a
dotyczące faktur dokumentujących transakcje,
których jednorazowa wartość, bez względu na
liczbę wynikających z niej płatności, przekracza
15 000 zł lub równowartość tej kwoty (to kwota
po przekroczeniu której występuje obowiązek
dokonania płatności przelewem bankowym), i w
których wskazano transakcje dotyczące towarów

lub usług, wymienionych w dodawanym załącz-
niku nr 15. Transakcje opiewające na kwoty po-
niżej 15 000 zł podlegałyby natomiast rozlicza-
niu na ogólnych zasadach. Zatem część trans-
akcji (te poniżej 15 000 zł) objętych obecnie
odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obo-
wiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielo-

nej płatności. W zakresie takich transakcji na-
bywca może jednak zastosować mechanizm po-
dzielonej płatności na zasadzie dobrowolności.

Elementem identyfikującym obowiązkowe
zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności
do danej transakcji będzie odpowiednia informa-
cja zamieszczona na fakturze.

Należy dodać, że zarówno w modelu dobro-
wolnym, jak i obowiązkowym możliwe będzie
opłacanie z rachunku VAT, nie tylko podatku
VAT - jak to ma miejsce obecnie - ale również

innych należności, czyli podatków dochodo-
wych, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

Odwrócone obciążenie nie sprawdziło się
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu,

decyzja o zastąpieniu obligatoryjnym mechani-
zmem podzielonej płatności powyższych roz-
wiązań (tj. odwrotnego obciążenia oraz odpo-

wiedzialności podatkowej nabywcy) wynika
m.in. z kompleksowej analizy skuteczności od-
wróconego obciążenia. Analiza ta wykazała, że
wprowadzenie tego mechanizmu daje efekty w
branży objętej odwróconym obciążeniem. Jed-
nakże, z uwagi na przenoszenie przestępczej
działalności, można zaobserwować jednocześnie
wzrost negatywnego wpływu nadużyć podatko-
wych w innych branżach, nieobjętych odwróco-
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Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił

konkurs w ramach Programu Dofinansowanie
działań płatnika składek na poprawę bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Dotacje na poprawę
BHP. 

Cel: wybór projektów dotyczących poprawy
bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia za-
grożenia wypadkami przy pracy lub chorobami
zawodowymi oraz zredukowania niekorzystne-
go oddziaływania czynników ryzyka.

Projekt zgłoszony do Konkursu powinien
dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynaj-
mniej jednego z parametrów charakteryzujących
warunki pracy:

1) mikroklimatu (gorący lub zimny);
2) czynników chemicznych i pyłów;
3) czynników biologicznych;
4) czynników mechanicznych;
5) czynników elektrycznych i elektryczności
statycznej;
6) hałasu;
7) ogólnych i miejscowych drgań;
8) niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
9) promieniowania jonizującego;
10) promieniowania optycznego (podczerwo-
nego lub widzialnego lub nadfioletowego);
11) pola elektromagnetycznego;
12) obciążenia fizycznego, dynamicznego
lub statycznego.

Maksymalna wysokość dofinansowania jest
uzależniona od liczby osób, za które wniosko-
dawca opłaca składki na ubezpieczenia społecz-
ne na dzień złożenia wniosku.

Wniosek mogą składać:
Przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, du-

że).
Wnioskodawca musi spełniać łącznie nastę-

pujące warunki:
1) nie zalega z opłacaniem składek na ubez-
pieczenia społeczne i ubezpieczenie zdro-
wotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod
zarządem komisarycznym, w toku likwida-
cji, postępowania upadłościowego lub postę-
powania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o dofinansowanie przed
upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS
całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o dofinansowanie przed
upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowa-
nia,  do którego został zobowiązany.
Wsparcie można uzyskać na:
Projekty, które poprawią bezpieczeństwo

pracy, zmniejszają zagrożenie wypadkami przy
pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukują
niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czyn-
ników w pracy.

Działania, które mieszczą się w następują-
cych obszarach technicznych:

- bezpieczeństwo instalacji technicznych,
maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
- urządzenia chroniące przed hałasem i drga-
niami mechanicznymi oraz promieniowa-
niem  elektromagnetycznym;
- oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz
ochrona przed promieniowaniem optycznym;
- ochrona przed energią elektryczną i elektry-
cznością statyczną;
- urządzenia oczyszczające i uzdatniające po-
wietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji
powietrza;
- sprzęt i urządzenia służące poprawie bez-
pieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębie-
niach i innych strefach pracy;
- sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu ob-
ciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
- sprzęt i urządzenia służące poprawie bez-
pieczeństwa pracy w przypadku narażenia na
czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki
biologiczne;
- środki ochrony indywidualnej.
Rodzaj wsparcia: dotacja/zaliczka
Budżet programu: 50.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 
min. 5.000 zł - maks. 500.000 zł, do 90%.
- mikroprzedsiębiorstwa do 9 pracowników:
do 140.000 zł i 90%;
- małe firmy od 10 do 49 pracowników: do
210.000 zł i 80%;
- średnie firmy od 50 do 249 pracowników:
do 340.000 zł i 60%;
- firmy powyżej 250 pracowników: do
500.000 zł i 20%.
Wkład własny: 10-80%.
Termin składania wniosków: od 15 lipca do

16 sierpnia 2019 link do strony https://www.zus
.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prew
encja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-pla
tnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenst wa-i-hi-
gieny-pracy

BUSINESSMARKET - TRUTNOW 2019 już 1 września 2019!
Zapraszamy świdnickich przedsiębiorców  do udziału w kolejnym wydarzeniu pn. BUSINES-

SMARKET - TRUTNOW 2019 w dniu 1. 9. 2019. 2019 roku, od godziny 9:30  do godziny 18:30,
w ramach polsko-czeskiego  projektu "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu", odbędzie
się w Trutnowie kolejna edycja jarmarku wraz dyskusją panelową przeznaczoną dla  mikro i
małych przedsiębiorców. 

Dla pierwszych 5 firm, które prześlą wypełniony formularz - stoisko, parking i obiad za darmo.
O udziale w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń. (Formluarz do pobrania na www.um.swidni-
ca.pl)

Wypełniony formularz prosimy kierować na adres: m.babisz@um.swidnica.pl
Zapraszamy do Trutnowa ! 

Obowiązkowy split payment. Jakich towarów i usług będzie dotyczył?

ciąg dalszy na str. obok
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nym obciążeniem oraz pojawienie się nowych
sposobów unikania opodatkowania w niektórych
branżach objętych odwróconym obciążeniem.

Przykładem może być branża stalowa, gdzie
wprowadzenie odwróconego obciążenia unie-
możliwiło funkcjonowanie karuzel podatko-
wych w obrocie towarami z kategorii stali. To
przyczyniło się do poprawy konkurencyjności na
rynku, tj. zaobserwowano poprawę większości
wskaźników finansowych firm z branży oraz
wzrostu zużycia jawnego towarów stalowych.
Jednocześnie jednak pojawiły się wyłudzenia w
innych branżach, skutkiem czego musiano wpro-
wadzić odwrócone obciążenie na nowe kategorie
towarów, a więc m.in. na sprzęt elektroniczny (od
1 lipca 2015 r.).

Należy przy tym wziąć pod uwagę, że pomi-
mo wprowadzenia odwróconego obciążenia, lu-
ka w VAT nie zmniejszyła się a wręcz w niektó-
rych latach rosła, np. w 2013 r. względem 2012
r. była większa, na rekordowo wysokim pozio-
mie, pomimo wprowadzenia odwróconego ob-
ciążenia na złom, stal i odpady właśnie w 2013 r.

Generalnie, mechanizm odwróconego obcią-
żenia nastawiony jest na eliminację oszustw typu
karuzelowego, natomiast głębsza analiza prowa-
dzi do wniosku, że sam w sobie może być przy-
czyną powstawania nieprawidłowości nowego
rodzaju i w efekcie rozrostu szarej strefy, gdyż
mechanizm ten może być wręcz wykorzystywa-
ny do dokonywania oszustw. Dotyczy to przede
wszystkim tych towarów, objętych odwróconym
obciążeniem, które mogą stanowić dobro kon-
sumpcyjne, przykładowo takich jak telefony ko-
mórkowe, czy tablety. Jeżeli nieuczciwy podmiot
spełnia warunki do zastosowania wobec niego
odwróconego obciążenia, wówczas może nabyć
telefony komórkowe bez konieczności finanso-
wania kwoty VAT przy nabyciu telefonów, nie

musi wykazywać VAT naliczonego w swojej de-
klaracji i ma w związku z tym silny bodziec, żeby
sprzedać te telefony w szarej strefie, czyli bez
rozliczenia VAT należnego. Telefony komórko-
we są towarem dość łatwo zbywalnym, zatem nie
ma problemu dla takiego podmiotu, żeby sprze-
dać je detalicznie np. za pośrednictwem platform
internetowych, w szarej strefie, uzyskując dużą
przewagę konkurencyjną nad podmiotami, które
rozliczają VAT od takich dostaw.

Odpowiedzialność podatkowa - kaucja nie
jest przeszkodą dla oszustów

Również w zakresie odpowiedzialności podat-
kowej, która pełni przede wszystkim funkcję pre-
wencyjną, zdiagnozowano, że dochodzi do wyko-
rzystywania funkcjonującego w ramach odpowie-
dzialności podatkowej mechanizmu ochronnego
czyli kaucji gwarancyjnej. Złożenie kaucji gwaran-
cyjnej przez podmiot dokonujący sprzedaży okre-
ślonych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT
towarów (m.in . wyroby stalowe, paliwa, dyski
HDD i SSD, cyfrowe aparaty fotograficzne, folia
typu stretch) uwalnia nabywcę od odpowiedzialno-
ści podatkowej z tytułu nieodprowadzenia należne-
go podatku od takiej transakcji. Okazało się, że
złożenie kaucji gwarancyjnej nie jest dla podmio-
tów zaangażowanych w dokonywanie oszustw ka-
ruzelowych przeszkodą. Organy kontrolne ujawni-
ły bowiem przypadki składania tej kaucji przez
nowopowstałe podmioty mogące brać czynny
udział w karuzelach VAT, w celu uwiarygodnienia
prowadzonej przez nie sprzedaży towarów obję-
tych odpowiedzialnością solidarną. Ustawodawca
proponuje zatem likwidację przepisów regulują-
cych ww. odpowiedzialność i wprowadzenie odpo-
wiedzialności podatkowej, ale funkcjonującej na
innych zasadach.

Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wyno-
si 40 zł. Dyskwalifikacja następuje w przy-
padku: niestawienia się na określony czas w
biurze Fotomaratonu, braku realizacji zada-
nych tematów lub ich realizacji niezgodnej
z ustaloną kolejnością.
Przedłożone prace są równoznaczne z
oświadczeniem posiadania praw autorskich
oraz majątkowych do zdjęcia.
Autor oświadcza, że prawa osób trzecich
zostały wyjaśnione, a autor prac posiada
stosowne zezwolenie na wykorzystanie wi-
zerunku osób utrwalonych na fotografiach.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  z
późniejszymi zmianami o prawie autorskim
i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z
późn. zmianami.
Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu
i wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi
zmianami)na potrzeby konkursu.
Zgłoszenia do udziału w Fotomaratonie
przyjmuje Świdnicki Ośrodek Kultury, Ry-
nek 43, 58-100 Świdnica, tel. 74/ 8515657,
74/852 29 78, e-mail: sok@sok.com.pl
Nagrody: I miejsce 3000 zł, II miejsce 1500
zł, III miejsce 500 zł
JURY zastrzega sobie prawo innego podzia-
łu nagród.
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spacerujemy po szczycie dna oceanu. Odwiedzi-
liśmy kościół św. Bartłomieja w Modliszowie
gdzie zostały odnalezione malowidła gotyckie z
XIII wieku. Jak mówił konserwator z Krakowa
jedyne w całej Polsce, unikatowe i godne obej-
rzenia. Obecnie trwają prace konserwatorskie,
które maja być ukończone do końca bieżącego
roku. Nie sposób było ominąć wieży widokowej,
z której można zobaczyć piękna panoramę gminy
Świdnica. Część grupy powędrowała czerwo-
nym szlakiem z Modliszowa do Bystrzycy.
Wspólne zwiedzanie zakończyliśmy ogniskiem
na Trójkącie Pokoleń w Bystrzycy Górnej. Każ-
dy otrzymał torbę ekologiczną i opaski odblasko-
we informujące o realizowanym projekcie.

ŚWIĘTO KWITNĄCEJ LIPY 
W GRODZISZCZU  

Było smacznie i zdrowo, a to za sprawą kwit-
nącej lipy. Mieszkańcy Grodziszcza od kilku lat
promują to właśnie drzewo jako swój produkt
lokalny. Była już herbata z lipy, sok, a w tym roku

do swojej oferty dołączyli miód. W sobotę, 6
lipca na boisku w Grodziszczu odbyła się premie-
ra cyklicznej imprezy pn. Święto Lipy.

Organizatorzy zadbali o moc atrakcji. Były
zamki dmuchane, animatorzy dla dzieci, turniej
piłki plażowej, gry i zabawy dla całych rodzin
oraz przejazdy kultowymi motocyklami.

Inicjatorami i twórcami Święta Lipy w Gro-
dziszczu byli: sołtys wraz z radą sołecką, rada
parafialna, Klub Starszaka, rada rodziców, stra-
żacy z OSP Grodziszcze oraz sportowcy. Słowa
podziękowania należą się również firmom i in-
stytucjom, które włączyły się w organizację: fir-
mie Leroy Merlin, Trend, prywatnemu pogoto-
wiu na Sygnale, Cukierni państwa Morawskich,
firmie Event Junior z Piskorzowa oraz Gminne-
mu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w
Świdnicy.

ZAPRASZAMY NA EKO
TARGOWISKO DO PSZENNA  
W każdą sobotę, w godz. 7.00-14.00, za wy-

jątkiem świąt ustawowych serdecznie zaprasza-
my do Pszenna na EKO TARGOWISKO. Pier-
wsi wystawcy pojawili się 29 czerwca. Dla ku-
pujących organizatorzy zadbali o ekologiczne
torby. Można było zakupić jajka, warzywa, do-
mowy makaron, miody, soki tłoczone za zimno,
zioła, przyprawy a także rękodzieło.

www.expressem.euwww.expressem.eu

Zdjęcia z wystawy pozostają w archiwum
ŚOK
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
bezpłatnego wykorzystania zdjęć w celu re-
klamy wystawy.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY, RY-
NEK 43
TEL. 74 851 56 57 lub 74 852 29 78

**********************************
ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ -
koncert operetkowy
Data: 21 września 2019 r. 
Godz.: 18.00
Bilety: 60 zł
Miejsce: sala teatralna ŚOK

Ze Straussem przez Wiedeń to spotkanie z
muzyką pełne niezapomnianych wrażeń!
To także spotkanie z mistrzami opery i
operetki - z Puccinim, Leharem, Kalma-
nem oraz królem walca - Straussem.  W
ten wieczór usłyszą Państwo najbardziej
znane i lubiane arie i duety, takie jak
"Wielka sława to żart", "Usta milczą, du-
sza śpiewa", "Twoim jest serce me", "W
rytm walczyka" w wykonaniu utalentowa-
nych młodych artystów - laureatów presti-
żowych konkursów, koncertujących na co
dzień zarówno w Polsce, jak i za granicą.
W taneczny nastrój wprawią Państwa wal-
ce, polki i czardasze zagrane przez kame-
ralny zespół instrumentalny. Nie zabrak-
nie również wirtuozowskich popisów, jak
choćby skrzypcowy "Czardasz" Montiego
czy "Taniec węgierski" Brahmsa brawuro-
wo zagrany na wiolonczeli.
Najpiękniejsze melodie do dziś roznoszące
się echem po ulicach Wiednia, podane z dużą
dozą elegancji i dobrego smaku, ale i z po-
czuciem humoru - tego koncertu nie można
przegapić. 
Zapraszamy!

Teatr na czasie: "PELCIA, CZYLI JAK
ŻYĆ, ŻEBY NIE ODNIEŚĆ SUKCESU"
Data: 27 września 2019
Godz.: 19.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 20 zł normalny / 15 ulgowy do dnia
31 lipca; od dnia 1 sierpnia 30 zł normalny /
25 ulgowy

Kiedy artysta podejmuje decyzję o wycofa-
niu ze świata, zaczyna się dochodzenie: czy
to kwestia nieprzystosowania? Utraty talen-
tu? Wyniosłości? I przede wszystkim: czy
ma do tego prawo? Przywykliśmy do nie-
przerwanej obecności gwiazd w przestrzeni
medialnej, do ciągłych wiadomości na temat
ich życia prywatnego i do konieczności by-
cia dostępnym dla widzów oraz dziennika-
rzy. Ale czy naprawdę jest to obowiązek
artysty?
W autorskim spektaklu Joanny Szczepko-
wskiej, dojrzała kobieta przypadkowo spo-
tyka młodego lidera ekstrawaganckiego ze-
społu muzycznego. Dla chłopaka wejście w
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Wizyta na targowisku to nie tylko zakupy.
Dzięki obecności rolników, sadowników, czy
ogrodników można otrzymać porady w zakresie
uprawy warzyw, owoców, czy kwiatów. Wymie-
nić się sprawdzonymi przepisami z paniami z Kół
Gospodyń Wiejskich. Serdecznie zapraszamy w
najbliższą sobotę, 6 lipca do Pszenna.

UDANY START TRIATHLONISTÓW
W PNIEWACH  

Wakacje, czas błogiego wypoczynku. Wcale
nie. W niedzielę (30 czerwca), w blisko czter-
dziestostopniowym upale przyszło rywalizować
młodym triathlonistom w finałowym starcie Pu-
charu Polski w Pniewach.  W kategorii dzieci
starszych (12-13 lat) dziewczęta i chłopcy sekcji
triathlonowej GLKS Żelazna Świdnica zazna-
czyli swoją obecność wśród najlepszych rywali
w Polsce. 

W konfrontacji dziewcząt najlepiej wypadła
Martyna Markiewicz plasując się na szóstym
miejscu. Natomiast  Jakub Kierul, po doskona-
łym otwarciu walki chłopców, wszystkim kibi-
com zaostrzył apetyt na świetny rezultat. Bardzo
mocno rozpoczął - jako pierwszy wybiegł  z wo-
dy, a po dystansie kolarskim  był drugi. Jednak
doświadczeni rywale  jeszcze tym razem wygrali
z Kubą na kilometrowym dystansie biegowym.
Ostatecznie na metę wbiegł na siódmej pozycji.
Również siódme miejsce w rywalizacji juniorek
młodszych (16-17 lat) zajęła Karolina Malino-
wska. Pozostali też mają powody do zadowole-
nia. Poza pierwszym w życiu doświadczeniem
udziału w prawdziwych zawodach triathlono-
wych, nasi młodzi reprezentanci wygrali z pogo-
dą - potwornym upałem, szczególnie że starto-
wali w godzinach popołudniowych, w kulmina-
cyjnym okresie skwaru !!!  Na szczęście organi-
zatorzy zadbali o kurtyny wodne, co dawało ulgę
zawodnikom, szczególnie w trakcie biegu.  Po
zawodach ukojenie znaleźli w jeziorze, szybko
zapominając o bólach mięśni. 

Przed południem, na dystansie sprinterskim
(750 m pływania, 20 km jazdy na rowerze i 5 km
biegu) 3 miejsce w kategorii wiekowej (M 50+)
przypadło Ryszardowi Mydłowskiemu, a w
olimpijce (1500 m pływania, 40 km jazdy na
rowerze i 10 km biegu) wśród kobiet zwyciężyła

Katarzyna Kalita, a Marcin Markiewicz zajął 2
miejsce w swojej kategorii wiekowej (M 36-50)
.Serdecznie gratulujemy!!!

Kolejny start już 21 lipca w Sławie. Trzyma-
my kciuki.

JAWORZYNA ŚLĄSKA

MAŻORETKI WYSTĄPIŁY 
W MACEDONII PÓŁNOCNEJ

Formacja taneczna "Fart" działająca przy Sa-
morządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Pub-
licznej w Jaworzynie Śląskiej wzięła udział w
Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycz-
nym "Lake Postcard" w Macedonii Północnej.
Mażoretki z Jaworzyny w długą podróż udały się
wspólnie z zaprzyjaźnionymi zespołami: "Pri-
ma" ze Świdnicy i "Ślężanie" z Dzierżoniowa. Po
trwającej blisko się dobie podróży szczęśliwie
dotarły na miejsce, gdzie w dniach od 26 do 30
czerwca br. występowały w turystycznych miej-
scowościach leżących nad jeziorem Ochrydz-
kim: Strudze i Ochrydzie.

Dziewczyny z "Fartu" miały okazję zapre-
zentować swoje umiejętności taneczne na tle ze-
społów z takich krajów jak: Macedonia Północ-
na, Bułgaria, Serbia i Czarnogóra, Ukraina,
Chorwacja oraz Polska. Młode jaworzynianki
zachwyciły widzów nie tylko pięknymi strojami
ale także świetnym wykonaniem układów tane-
cznych. wając na wakacjach spotkali swoich ro-
daków.

Pobyt w Macedonii to jednak nie tylko wy-
stępy estradowe i udział w paradach. Mażoretki
miały okazję poznać niesamowitą historię rejonu
Ochrydy, wpisanego na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Zabytkowe cerkwie, klasztor
św. Nauma, starożytny teatr, średniowieczna for-
teca cara Samuela to tylko niektóre z zabytków,
z którymi mogli obcować uczestnicy wyjazdu.

info: UM Jaworzyna Śl.
i

świat bohaterki jest jak przekroczenie magi-
cznego progu, za którym znajduje się nie-
realne doświadczenie i zaczyna wchodze-
nie w szaleństwo. Dwa zupełnie odmienne
spojrzenia, dwie różne epoki i przede
wszystkim - dwa pokolenia, koncertowo
prowadzące ze sobą osobliwą grę, w której
ścierają się dwie odmienne osobowości:
samotna z wyboru i nieodnajdująca się we
współczesnym świecie Marta oraz goniący
za sukcesem, rozgłosem i ciągłym "dzia-
niem się" Piotr. Co wyniknie z tego spot-
kania? Jaką tajemnicę kryje Marta? I kim
jest tytułowa Pelcia?
Reżyseria: Joanna Szczepkowska
Obsada: Jan Jurkowski i Joanna Szczepko-
wska

Teatr na czasie: "WIEDŹMIN. TURBO-
LECHITA"
Data: 29 września 2019
Godzina: 19.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 30 zł normalny / 25 ulgowy do dnia
31 lipca; od dnia 1 sierpnia 40 zł normalny /
35 ulgowy

Przed Państwem na scenie pojawi się
Wiedźmin, ale nie zwykły wojownik z dłu-
gimi włosami biegle władający mieczem.
Nie. Wreszcie zjawi się ON - wyczekiwa-
ny od pokoleń mesjasz, zbawiciel, super-
bohater, w którego żyłach płynie prawdzi-
wa polska krew. Janusz. Słowianin. Tur-
bolechita. To w nim są pokładane wszy-
stkie nadzieje, on jako jedyny wędrując
przez krainy istniejące i nieistniejące, spo-
tykający na swojej drodze prawdziwe
monstra, osobliwe figury, wynaturzone
postaci zrobi porządek i wprowadzi zmia-
nę, dobrą zmianę.
"Wiedźmin. Turbolechita" to satyra na ist-
niejącą i nieistniejącą rzeczywistość, teatral-
ne zmierzenie się z tożsamością Polaków,
skonfrontowanie ze stereotypami, schema-
tami i kompleksami. Ten spektakl to brutalna
walka z potworami - tymi, które faktycznie
są, które być mogą i tymi, których tak napra-
wdę nie ma. To rzecz o nas.
Czas trwania: 90 min.
reżyseria: Piotr Sieklucki
tekst: Ziemowit Szczerek
wyst ępu j ą :  Jul iusz Chrząs towski
(Wiedźmin), Maciej Ferlak (Najstarszy El-
bończyk), Krystian Durman (Conan), Ale-
ksander Fiałek (Jaskier), Karol Miękina
(Dilbert Oraz Ruch Sceniczny), Piotr Sieklu-
cki (Piosenka), Grzegorz Witek (Elboń-
czyk), Grzegorz Janeczek (Elbończyk)
projekcje: Paweł Penarski
muzyka: Paweł Penarski
scenografia: Łukasz Błażejewski
światło: Wojciech Kiwacz
dźwięk: Grzegorz Janeczek
kostiumy: Łukasz Błażejweski

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo

NYYC  AY LD TE E
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TM YE W

D NA EK JA

www.akupunktura.org.pl
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

www.expressem.eu www.expressem.eu

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

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

GABINET PSYCHOLOGICZNY

"NADZIEJA"

Agnieszka Niesłuchowska
tel. 601 555 853

www.psycholog-nadzieja.pl

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

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN  Nastąpi koniec niepowodzeń w
sprawach sercowych. Wypracujecie kompro-
mis, który będzie Cię w pełni satysfakcjono-
wał. Wiele uwagi poświęcisz jakiejś pracy.
Jednocześnie zabraknie Ci czasu na przyje-
mności i odpoczynek. Postaraj się maksymal-
nie wykorzystać szansę daną przez los. 
BYK Nie martw się ostatnimi niepowodzenia-
mi. Sprawy są na najlepszej drodze. Wkrótce
poczujesz dużą ulgę, gdyż wszystko dobrze się
skończy. Dokładnie zaplanuj nadchodzący ty-
dzień. Ktoś złoży Ci ciekawą ofertę, więc bę-
dziesz potrzebował trochę wolnego czasu. 

BLIŹNIĘTA Życie we dwoje nabierze no-
wych barw. Powrócicie do dawnych wspo-
mnień. Sprawy rodzinne będą układały się
bardzo dobrze. Zaplanujecie coś, o czym od
dawna marzyliście. W pracy pojawi się jakiś
problem i trudno będzie go rozwiązać. Zacho-
waj zimną krew i nie poddawaj się emocjom. 
RAK Uciekasz przed samym sobą. Nie da
się oszukać uczuć. Jeżeli nie możesz sobie z
tym poradzić, opowiedz o wszystkim zaufa-
nej osobie. Razem łatwiej będzie coś pora-
dzić. Sprawy finansowe ułożą się po Twojej
myśli i już wkrótce wybierzesz się na zakupy.
LEW Tydzień przyniesie zmiany na lepsze.
Przestaniesz się złościć na wszystkich i wszy-
stko, za swoje dotychczasowe niepowodzenia.
Będziesz planował jakiś krótki wyjazd. W
sprawach zawodowych nastąpi ożywienie.
Okaż więcej zrozumienia dla wad ludzi, z
którymi musisz obecnie współpracować.
PANNA Zamiast zazdrościć innym i nieustan-
nie się porównywać weź sprawy w swoje ręce.
Masz przecież duże możliwości i możesz je
wykorzystać. Nie trzeba mieć do tego dużych
pieniędzy. Wyjaśni się wiele spraw, które bar-

dzo Cię martwiły. Złapiesz oddech od codzien-
nych obowiązków. 
WAGA Nie wdawaj się w konflikty, które
bezpośrednio Ciebie nie dotyczą. Po co Ci
dodatkowe kłopoty. W najbliższych dniach
będziesz w bardzo dobrej formie. Interesy po-
toczą się tak, jak chciałeś. Zaczniesz wreszcie
zbierać żniwo swojej pracy. Postaraj się nie
wydać wszystkiego od razu. 
SKORPION Choć trudno w to uwierzyć,
poznasz kogoś bardzo interesującego. Będą
jakieś spotkania we dwoje. Może z tego wy-
niknąć wielkie uczucie. Postaraj się nie być
obojętnym. W sprawach zawodowych nic się
nie zmieni, więc nie będzie powodów do ra-
dości. Oszczędnie gospodaruj pięniędzmi. 
STRZELEC Zawiodłeś czyjeś zaufanie. I to
nie po raz pierwszy. Trudno będzie teraz je
odzyskać. Twój materializm i pogoń za po-
wszechnym uznaniem może kiedyś Cię zgu-
bić. Jeszcze nie jest za późno żeby przeprosić.
Sytuacja finansowa ulegnie poprawie w poło-
wie miesiąca. 
KOZIOROŻEC Koniecznie postaraj się od-
począć. Jesteś ciągle zajęty i nie masz czasu na
przemyślenie swojej sytuacji. A wiele można
zmienić w Twoim życiu. I to na lepsze. Wy-
starczy tylko wszystko dobrze zaplanować.
Sprawy sercowe potoczą się inaczej niż my-
ślisz. Za wiele wymagasz od bliskiej osoby. 
WODNIK W tym tygodniu otrzymasz gotów-
kę. Pozwoli to na zapłacenie rachunków i dłu-
gów. Będziesz planował jakieś zakupy. Ktoś
poprosi Cię o radę w ważnej sprawie. Postaraj
się postąpić uczciwie i nie dawać temu czło-
wiekowi fałszywych nadziei. Dobrym dniem
będzie piątek. 
RYBY Sytuacja będzie bardzo napięta.
Awantura wręcz wisi w powietrzu. Niepo-
wodzenia, jakich ostatnio doświadczyliście,
niekorzystnie wpłynęły na Wasz związek.
Dokładnie wszystko przemyśl i doprowadź
do szczerej rozmowy. W zgodzie i miłości
niejedno można przetrzymać. Wkrótce
wszystko się zmieni. 

◆ 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 

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
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6254 72,90 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Galerii, 250.000 zł
0-6247 36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
okolice ul. Kościelnej, 179.000 zł
0-6233 110,10m kw., 3 pokoje, I piętro, 2 balkony, ogrze-
wanie 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
009724  90,60 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie
wspólne dla kamienicy, do remontu 185.000 zł
0-6059 75 m kw., 2 pokoje, I piętro, spokojna okolica,
ogrzewanie gazowe,  220.000 zł
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
0-6020  45,36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie ga-
zowe, okolice Mieszka I, 169.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazo-
we, 160.000 zł
009377 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe + garaż 17 m kw. 250.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie gazowe,
rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
389.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu, 138.000 zł
0-5578 95 m kw., 3 pokoje, okolice Świdnicy 159.000 zł
0-4782  59m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazo-
we,okolice Placu Drzymały,280.000zł
0-4866   92m kw.,2 pokoje,II p.,ogrzewanie gazo-
we,okolice Rynku,220.000zł
0-5295   104m kw.,3pokoje,IIIpiętro,ogrzewanie pieco-
we, okolice Centrum, 210.000zł
OSIEDLE MŁODYCH:
0-6249 55,64 m kw., 2 pokoje, parter, 2 balkony +
ogródek działkowy, 279.000 zł
0-6242 59,19 m kw., 3 pokoje, IV piętro, balkon, ogrze-
wanie miejskie, 289.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44,85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, Zawiszów, 210.000 zł
009977 45,30 m kw., 2 pokoje, IV piętro, 220.000 zł
009965 62,50 m kw.. 3 pokoje, II piętro, 305.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14,74 a, okolice Żarowa - 105.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 230.000 zł 
INNE LOKALIZACJE
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
0-6200 54,20 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, Żarów 187.000  zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, 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, ogrzewanieelektryczneipiecwęglowy
42.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
009901 46 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, oś.
Młodych, 1.300 zł

0-2217 67,30 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice ul. Wodnej, 1550 zł+ 175 zł
1-355 52 m kw., 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, winda,
okolice Centrum, 1.300 zł
009988 62,40 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
gazowe, klimatyzacja, okolice ul. Wodnej 1.650zł +114zł
009991 33 m kw., kawalerka, z balkonem, Osiedle Mło-
dych, 1.250 zl
0-6256 49,90 m kw., 2 pokoje, II piętro, częściowo
umeblowane, okolice Galerii, 1.500 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
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, 171.000 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
0-5907 32,95 a, okolice Świdnicy 180.000 zł (możliwość
podziału na 2 lub 3 działki)
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
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 Dzierżoniowska
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 - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
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 (możliwość
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
0-1554 31 a Bystrzyca Górna., 203.255zł (możliwość
podziału)

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze,
toaleta, parter z witryną, Centrum 1.900 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 biu-
rowe + 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
350.000 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   hale 396 m kw. i 220 m kw. działka 36,64a
- okolice Świdnicy 500.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
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, wy-
najem - 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- sprze-
daż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
0-5087  108m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200zł/m-c
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6221 170 m kw., działka: 11,16 a, stan surowy za-
mknięty, 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, 175.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 zł
0-6155 110 m kw. działka: 9,82 a, do kompleksowego
remontu, Świdnica 280.000 zł
0-6101 181,50 m kw., działka, 17,49 a, stan surowy
zamknięty, Wirki - 395.000 zł
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość
adaptacji większej powierzchni mieszkalnej, działka
11,25 a  290.000 zł
0-6032 budynek do adaptacji np. na hotel pracowniczy,
okolice Świdnicy, działka 14,88 a 420.000 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
0-5332 187 m kw., działka 5,40 a, c.o. gazowe, okolice
Świdnicy, 500.000 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 dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
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 sze-
reg, 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 pensjo-
nat, atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar,
248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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