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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA
do 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

www.expressem.eu www.expressem.eu

DYREKTOR ŚOK
ZE STYPENDIUM 

Anna Rudnicka, dyrektor Świdnickiego
Ośrodka Kultury otrzymała stypendium w konkur-
sie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu
upowszechniania kultury na 2019 rok. Znalazła się
wśród grona 92 laureatów z całej Polski.

Projekt o tytule "Kultura na czasie - blog dla
dyrektorów" był jednym z kilku nagrodzonych w
dziedzinie zarządzania kulturą i rozwoju kadr
kultury. Okazał się na tyle innowacyjny, że przy-
kuł uwagę oceniających.

W ramach stypendium powstanie blog eks-
percki dedykowany osobom zarządzającym in-
stytucjami kultury, zostanie przygotowana bibli-
ografia książek przydatnych w zarządzaniu kul-
turą i będą przeprowadzone bezpłatne warsztaty
dla dyrektorów, na które wkrótce zostaną ogło-
szone zapisy.

Projekt potrwa od sierpnia do listopada 2019
r. i będzie realizowany na terenie Dolnego Ślą-
ska.

Anna Rudnicka jest dyrektorem Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury, ma jedenastoletnie do-
świadczenie w zarządzaniu instytucjami kultu-
ry. Ukończyła studia filologiczne na Uniwer-
sytecie Wrocławskim oraz trzy kierunki stu-
diów podyplomowych, w tym Nowoczesne za-
rządzanie w sektorze publicznym. W roku
2018 zajęła w Plebiscycie Gazety Wrocła-
wskiej "Osobowość roku 2017 na Dolnym Ślą-
sku" w kategorii Kultura I miejsce w powiecie

S³awomir Zerka
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  do szycia
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GUITAR MASTERS CAMP - KONCER-
TY TOWARZYSZĄCE
do 23.07.2019, godz. 20:30
Fundacja Krzyżowa, bilety: 20/25 zł

III FESTIWAL PIWA I SERA 
20.07.2019 (sobota), godz. 18:00
Twierdza Srebrna Góra, bilety: 8 zł

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

OBÓZ ŚREDNIOWIECZNY 
24.08.2019 (sobota), godz. 10:00
Nowice koło Jaworzyny Śl.
Wstęp wolny
Zapraszamy na kolejną edycję obozu śred-
niowiecznego w Nowicach (gm. Jaworzyna
Śląska). W trakcie obozu przewidziane są
turnieje bojowe, łuczniczy i w miarę możli-
wości, będzie wprowadzana nowa konku-
rencja - mosty 55. Impreza jak co roku ma
charakter multiperiodu, co nie zmienia fa-
ktu, że jest to impreza dla rekonstruktorów i
wymagane będzie od uczestników prze-
strzeganie wytycznych zawartych w regula-
minie imprezy. Prosimy o potwierdzenie
przybycia najpóźniej do 31 lipca, na adres
bractworsb@o2.pl lub wiadomość na fb. Dla
młodych miłośników historii zorganizowa-
ne zostaną warsztaty i zabawy, po zaliczeniu
których staną do bitwy dzieci!

JAM SESSION Z ZESPOŁEM LUNA
PARK [funk]
7.09.2019, godzina: 19:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
bilety: wstęp wolny, organizator: ŚOK

INAUGURACJA SEZONU KULTU-
RALNEGO: recital Andrzeja Poniedziel-
skiego "Monday-Day - Live?"
12.09.2019

www.expressem.eu

świdnickim i II miejsce w województwie dolno-
śląskim.

KUBUŚ PUCHATEK - WYSTAWA
Misia o Bardzo Małym Rozumku nikomu

przedstawiać nie trzeba. Każde dziecko wie, jak
wygląda miś przytulanka, miś, z którym łatwiej
się zasypia, który często bywa najlepszym przy-
jacielem i niestrudzonym towarzyszem zabaw.

Takiego właśnie misia miał Christopher Ro-
bin - syn Alana Alexandra Milnea. To on zainspi-
rował pisarza do stworzenia opowieści o Kubu-
siu Puchatku. Kubuś najbardziej lubi historie o
sobie samym, a motywacja jego działań zwykle
nie jest skomplikowana - miś zrobi wszystko,
żeby mieć pełen brzuszek. Najważniejsze, żeby
w spiżarni nie zabrakło miodu! Puchatek jest też
mistrzem w układaniu mruczanek - krótkich ry-
mowanych historyjek, które można mruczeć
przy każdej okazji.

Wystawa powstała z okazji urodzin najsłyn-
niejszego misia, który w 2016 roku obchodził 90
lat.

Będzie ją można zwiedzać w godzinach
otwarcia biblioteki (hol II piętro).

2. Otwarty turniej siatkówki plażowej
MIKSTY

ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKRE-
ACJI

Zaprasza na:
2. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLA-

ŻOWEJ - MIKSTY - 21.07.2019
KATEGORIE : Miksty

DRUŻYNY : 2-osobowe
MIEJSCE : boiska ŚOSIR ul. Śląska 35

GRY : 21 lipca 2019 od godz. 10.00
ZAPISY : 

21 LIPCA, godz. 9.30-10.00 / w dniu turnieju/
ORGANIZATOR : 

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
INFORMACJE : 

tel. 74 852 12 62, kom. 607 944 999

MIEJSKIE SPÓŁKI NA PLUSIE
Zakończyły się zwyczajne zgromadzenia

wspólników w spółkach, będących własnością
Gminy Miasto Świdnica, czyli Miejskim Zakła-
dzie Energetyki Cieplnej, Świdnickim Przedsię-
biorstwie Wodociągów i Kanalizacji, Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym oraz Świd-
nickim Towarzystwie Budownictwa Społeczne-
go. W ich trakcie podsumowano działania jakie
przedsiębiorstwa realizowały w roku 2018. Pod-
jęto również uchwały absolutoryjne dla człon-
ków organu zarządzającego i nadzorczego.

Wszystkie spółki zamknęły rok 2018 z do-
datnim wynikiem finansowym. Zyski zostały
przekazane na kapitał zapasowy spółek z prze-
znaczeniem na zadania rozwojowe i inwestycje.
Zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe,
sprawozdania zarządów poszczególnych spółek
oraz sprawozdania rad nadzorczych za rok 2018.
We wszystkich przedsiębiorstwach podjęto

ciąg dalszy na str. 4
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Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43
Bilety: bilety: przedsprzedaż - 30 zł, w dniu
koncertu - 40 zł sprzedaż: sekretariat Świd-
nickiego Ośrodka Kultury

ANDRZEJ PONIEDZIELSKI 
13.09.2019 (piątek), godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 65 zł
Zapraszamy do teatru na występ znanego i
lubianego artysty Andrzeja Poniedzielskie-
go. W programie inteligentna satyra, humor,
piosenki w tematyce KOBIETA - MĘŻ-
CZYZNA.
Andrzej Poniedzielski - satyryk, humorysta,
poeta, aktor, autor tekstów piosenek min. dla
Grzegorza Turnaua, Edyty Geppert, Sewe-
ryna Krajewskiego. Mistrz Mowy Polskiej,
Ambasador Polszczyzny.

ŻAROWSKIE BIEGI STREFOWE 
22.09.2019 (niedziela)
Boisko przy 1 Maja, Żarów
Zapisy na datasport.pl

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

TEATR NA CZASIE: "OCH, EMIL"
28.09.2019, godz.16.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 10 zł; sprzedaż: sekretariat Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury

Czas na teatr: "WIEDŹMIN. TURBO-
LECHITA"
29.09.2019, godz.  19:00

uchwały absolutoryjne dla członków organu za-
rządzającego i nadzorczego.

- Wszystkie spółki zrealizowały zakładane
na 2018 rok zadania, podobnie jak cele zarząd-
cze. Stąd też decyzje o udzieleniu absolutoriów
dla poszczególnych zarządów i rad nadzorczych
spółek. Przeprowadzone przez nie inwestycje w
dużej mierze skupiały się na poprawie jakości
życia mieszkańców Świdnicy - mówi prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej pod kie-
rownictwem prezesa Jacka Piotrowskiego oraz
wiceprezesa Rafała Bronowickiego w 2018 roku
zrealizował inwestycje o wartości 4 447 000 zł.
Głównym zadaniem była budowa sieci, przyłą-
czy i węzłów ciepłowniczych, prowadzona w
ramach wdrożenia koncepcji ograniczenia ni-
skiej emisji poprzez przyłączanie budynków
ogrzewanych węglem do miejskiego systemu
ciepłowniczego w ramach programu "KA-
WKA". W wyniku tych działań podłączono 88
budynków do sieci MZEC, co pozwoliło na zli-
kwidowanie 762 palenisk węglowych. Aktywa
trwałe firmy wzrosły do wartości 31 mln zł, a
kapitał własny do wysokości ponad 24 mln zł.

Świdnickie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego prowadzone przez prezesa Mirosła-
wa Gałka przeznaczyło na inwestycje 4 920 347

zł. Aktywa trwałe spółki wzrosły do wartości 52
mln zł, a kapitał własny do wysokości ponad 32
mln zł. W 2018 roku Towarzystwo zakończyło
realizację inwestycji przy ul. Kilińskiego 31ab-
33ab w Świdnicy, gdzie powstał budynek miesz-
kalny. Do użytku oddano 48 lokali. Obecnie pro-
wadzi budowę przy ul. Kozara-Słobódzkiego,
gdzie powstanie budynek mieszkalny z usługami
społeczno-użytecznymi oraz parkingiem podzie-
mnym.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji za-
rządzane przez prezesa Tomasz Kurzawę oraz
wiceprezesa Jarosława Kozłowskiego zakupiło 9
nowych autobusów z udziałem środków unij-
nych  w wysokości ponad 7 mln zł. Łączna war-
tość projektu wyniosła 10 841 712 zł. Aktywa
trwałe spółki wzrosły do wartości ponad 10 mln
zł, a majątek do ponad 13 mln zł. Flotę MPK
zasiliły również 2 autobusy z rocznika 2007 i
2006, które wykorzystywane są na potrzeby
przewozów szkolnych, które to jednocześnie w
okresach wakacyjnych są używane do przewo-
zów liniowych nad polskie morze, jak również
na potrzeby innych przewozów komercyjnych.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji pod kierownictwem prezesa Jacka
Sochackiego przeznaczyło na rozbudowę, a tak-
że  odtworzenie majątku kwotę  6 754 000 zł oraz
przeprowadziło remonty w kwocie 2 935 000 zł.
Dzięki tym pieniądzom udało się zmodernizo-
wać sieć wodociągową na ulicach: Leśnej, Głów-
nej, Żwirki, Wigury, Częstochowskiej, Sikor-
skiego, pl. Jana Pawła II, w rejonie ronda  Koper-
nika/Kliczkowska, Traugutta, magistralę Sza-
rych Szeregów, a także sieć kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Sikorskiego i Pogodnej. Część za-

www.expressem.eu www.expressem.eu
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"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 Wrocła-
wskiego Teatru Komedia, zatytułowanej
"Edukacja Rity" każdy znajdzie coś dla siebie.
To znakomita, bawiąca nas i wzruszająca sztu-
ka dla tych, którzy zadają sobie pytanie, czy w
życiu warto zaczynać wszystko od nowa.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

DIAMENTOWY JUBILEUSZ IRENY
SANTOR
Data: 30 listopada 2019

dań była realizowana równolegle z przebudową
dróg prowadzonych przez Miasto Świdnica. Ma-
jątek Spółki ogółem na koniec 2018 roku wyniósł
86 272 000 zł.

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
05.07.2019r. godz. 6.05 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie dotyczące psa, leżącego na
chodniku przy ulicy Marcinkowskiego 45. We-
dług osoby zgłaszającej pies mógł być chory. Na
miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Zwie-
rzę faktycznie było apatyczne, jednak nie wyglą-
dało na chore. Na miejsce wezwano schronisko
dla zwierząt, które po chwili odwołano, gdyż
zaniepokojony obecnością strażników, pojawił
się właściciel psa. Na nic zdały się tłumaczenia,
że pies nie gryzie i rano zawsze sam wychodzi na
spacer. Sprawa zakończyła się mandatem kar-
nym.
09.07.2019r. godz. 22.30 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego męż-
czyzny w parku im.Sikorskiego. Skierowany na
miejsce patrol szybko zlokalizował mężczyznę
siedzącego na ławce. Nie stwierdzono jednak,
czy był on pijany, gdyż tuż po przybyciu patrolu
mężczyzna dostał ataku epilepsji. Patrol zabez-
pieczył chorego i wezwał pogotowie ratunkowe,
które przewiozło mężczyznę do szpitala.
10.07.2019r. o godz. 12.45  

Dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie dotyczące  dymu zauważonego
w zaroślach za stacją paliw przy ulicy Esperan-

tystów. Przybyły na miejsce patrol wraz ze zgła-
szającym zlokalizował źródło ognia. Okazało
się, że ktoś podpalił niewielką ilość śmieci. Na
szczęście zarzewie ognia udało się ugasić włas-
nymi siłami nie dopuszczając do rozprzestrzenie-
nia się pożaru.
11.07.2019r. o godz. 20.00  

Operator monitoringu wizyjnego zauważył
na ulicy Wewnętrznej mężczyznę, który obnażo-
ny załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne . Na
miejscu patrol straży miejskiej zastał bezdomne-
go, który w okresie minionym był wielokrotnie
karany za podobne czyny. W jego sprawie zapa-
dały również wyroki w sądzie. Niestety, kary te
nie przyniosły żadnego rezultatu. W związku z
powyższą sprawą do Sądu Rejonowego w Świd-
nicy trafi kolejny wniosek o ukaranie.

***
Fokker Dr.I - replika samolotu Manfreda von

Richthofena od momentu ustawienia jej w Parki
im.Sikorskiego wzbudzała duże zainteresowa-
nie. W dniu 11.07.2019r. pewien młodzieniec
postanowił sprawdzić, czy uda mu się odlecieć
tym samolotem.

O godzinie 1.50 operator monitoringu wizyj-
nego zauważył młodego mężczyznę, który po-

ciąg dalszy na str. 6
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Godzina: 18.00 
Miejsce: Teatr Miejski w Jaworze
Bilety do nabycia w kasie Teatru lub na
www.JOK.jawor.pl w cenie:
90,00 zł - do dnia 31 lipca
100,00 zł - do 30 września 
110,00 zł - do 30 listopada

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

III FESTIWAL PIWA I SERA 
20.07.2019 (sobota), godz. 18:00
Twierdza Srebrna Góra
Bilety: 8 zł

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję
Święta Piwa i Sera w historycznych murach
srebrnogórskiej Twierdzy. 
W Donjonie, czyli w samym sercu najwię-
kszej w Europie górskiej fortyfikacji nie za-
braknie dobrego piwa, znakomitych regio-
nalnych serów, muzyki na żywo, śpiewów
oraz tańców!
Piękne widoki i niezapomniane doznania
kulinarne - gwarantowane!
Wstęp: 8 zł/os. 
UWAGA! Podczas festiwalu kursować bę-
dzie kolejka forteczna na trasie "Twierdza -
Miasteczko Srebrna Góra". Festiwalowych
gości odbierać będziemy z przystanku PKS,
spod Hotelu Srebrna Góra oraz z parkingu
na przełęczy. Planowany jest również po-
wrót kolejką do miasteczka ok. godz. 24:00.
Bilet na przejazd kolejką: 5zł. Sprzedaż al-
koholu tylko osobom pełnoletnim. 

WEEKEND POD PARĄ
Już w najbliższy weekend zapraszamy ser-
decznie na muzealną bocznicę Muzeum Ko-
lejnictwa na Śląsku na spotkanie - oko w oko
- z jedynym czynnym na Dolnym Śląsku
parowozem TKt48-18.
Przez cały dzień organizowane będą prze-
jazdy po tzw. Trasie Parowozowej, a każ-
dy odwiedzający w tych dniach Muzeum
nie tylko będzie miał okazję obejrzeć au-
tentyczny, zabytkowy parowóz przy pra-
cy, ale także przyjrzeć się pracy Drużyny
Parowozowej.
Zwiedzanie Muzeum  Kolejnictwa na Ślą-
sku to pasjonująca podróż przez świat zabyt-
kowych maszyn. Ponad 60 lokomotyw, 70
wagonów , żurawie kolejowe i pług odśnież-
ny zajmują ok. 1,5 km torów. Ale to jeszcze
nie wszystko.
Nowe ekspozycje o tematyce kolejowej za-
wierają również takie urządzenia, jak makie-
ty kolejowe i wiele innych kolejowych pa-
miątek z XX wieku.
Wielką atrakcją muzeum w Jaworzynie Ślą-
skiej jest autentyczny parowóz Tomek oraz
sala zabaw przygotowana z myślą o naj-
młodszych miłośnikach kolei.  Po wszy-
stkich ekspozycjach oprowadza doświad-

czątkowo chciał zasiąść za sterami Fokkera . Gdy
mu się to nie udało, usiadł na skrzydle szykując
się do lotu. Przygotowania do startu przerwał
patrol straży miejskiej, który już po chwili poja-
wił się na miejscu. Młody pilot na widok radio-
wozu gwałtownie wystartował i odleciał w nie-
znanym kierunku. Straż Miejska przypomina, że
zasady korzystania z tej atrakcji turystycznej na-
szego miasta określa regulamin umieszczony
przy replice samolotu. Kategorycznie zabrania
on wchodzenia na jego pokład i choć jest to
replika w skali 1 : 1, to jednak nie ma szans aby
maszyna ta wzleciała w przestworza.

***
O godzinie 20.20 w dniu 10 lipca, operator

monitoringu wizyjnego zauważył dwoje mło-
dych ludzi kłócących się przed Dworcem Świd-
nica Miasto. Po chwili dziewczyna odeszła w
stronę ulicy Żeromskiego, młodzieniec zaś za-
czął szukać obiektu, na którym mógłby wyłado-
wać swoją złość. Szybko wybrał przeciwnika  -
znak drogowy "koniec drogi wewnętrznej". Po-
mimo usilnych starań znak się nie poddawał.
Zawstydzony swą bezsilnością młody człowiek
udał się na poczekalnie dworca kolejowego i tam
właśnie spotkał się z patrolem straży miejskiej,
wezwanym przez dyżurnego. Sprawa zakończy-
ła się mandatem karnym. Mamy nadzieję, że w
przyszłości młody mężczyzna będzie lepiej pa-
nował nad swymi emocjami.

info: Straż Miejska w Świdnicy 
(sm.swidnica.pl)

GMINA ŚWIDNICA
W BYSTRZYCY DOLNEJ 

POWSTAŁ KLUB SENIORA  
A jak aktywny, B jak bezpieczny i C jak

ciekawy świata. To tylko założenia Klubu pod
nazwą ABC Seniora. Mieszkańcy gminy Świd-
nica  w wieku 60+ otrzymali nowe, funkcjonalne

miejsce do spotkań, integracji, wspólnego odpo-
czynku oraz do realizacji swoich planów i pomy-
słów. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała
wójt gminy Teresa Mazurek, wraz z przewodni-
czącą Rady Gminy Reginą Adamską i Stanisła-
wem Kraińskim, założycielem pierwszego w
gminie Świdnica klubu seniora.

Siedzibą Klubu jest budynek obecnego
przedszkola w Bystrzycy Dolnej 55 na I piętrze.
To właśnie przedszkolaki przygotowały część
artystyczną. Z pewnością będzie to jedna z wielu
płaszczyzn współpracy nowego Klubu z przed-
szkolakami. Dzieci bowiem lubią międzypokole-
niowe kontakty i chętnie słuchają opowiadań
seniorów.

Dzisiaj w Wasze ręce drodzy seniorzy odda-
jemy pomieszczenia klubowe. Ale ten klub two-
rzyć będą nie mury, nie pomieszczenia czy ich
wyposażenie. Będziecie tworzyć go Wy drodzy
seniorzy. Bo jak ktoś kiedyś słusznie zauważył,
nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Niech
zatem pobyt w tym klubie będzie dla Was drodzy
seniorzy źródłem wiecznej młodości - podkreśla-
ła Dorota Waliszak, kierownik GOPS w Świdni-
cy.

Dzięki otrzymanej dotacji zagwarantowano
miejsca dla 30 seniorów. Nie oznacza to jednak,
że mogą z niego korzystać tylko te osoby, które
złożą deklarację. Placówka będzie otwarta dla
wszystkich seniorów, którzy tylko zechcą spę-
dzać w nim swój czas.

Cieszę się, że wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej uruchamiany kolejne
miejsce na mapie gminy Świdnica przyjazne se-
niorom. W ofercie Klubu są zaplanowane zajęcia
edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności
taneczno-ruchowej, sportowo-rekreacyjnej oraz
aktywizacji społecznej. Odbywać się tu będą
warsztaty zdrowego gotowania i zdrowego stylu
życiu, spotkania z dietetykiem, wyjazdy na ba-
sen, spotkania z ratownikiem medycznym, czy z
funkcjonariuszami policji, tak aby uczestnicy
czuli się bezpiecznie. Obiekt będzie czynny dwa
razy w tygodniu, w każdy wtorek i w środę od
godz. 14.00 do godz. 19.00. Uruchomienie Klu-
bu było możliwe dzięki funduszom pozyskanym
w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na
lata 2015-2020. Otrzymaliśmy 124,7 tys. zł dofi-
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nansowania, a wkład własny do realizacji proje-
ktu to kwota 31,2 tys. zł.  Do użytku zostały
oddane m.in. kuchnia, sala spotkań, sala do gi-
mnastyki. Mam nadzieję, że będzie to miejsce do
rozwijania pasji i wielu ciekawych pomysłów
przez seniorów - mówiła wójt gminy Teresa Ma-
zurek.

Szczegółowych informacji dotyczących fun-
kcjonowania Klubu ABC Seniora w Bystrzycy
Dolnej udzielają pracownicy GOPS pod nr tel .
74 852 12 26 wew. 110,112.

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ
W terminie do 24 lipca br. osoby zaintereso-

wane uczestnictwem w pracach Zespołu ds.
opracowania Strategii Rozwoju mogą zgłosić
swoją kandydaturę za pomocą formularza dekla-
racji uczestnictwa.

Szanowni Państwo, w dniu 4 lipca 2019 r.
uchwałą nr XI/101/2019 Rada Gminy Świdnica
zobowiązała Wójta do opracowania Strategii
Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2020 - 2027.
Strategia rozwoju gminy jest jednym z kluczo-
wych elementów planowania rozwoju lokalnego
w sferze społecznej, przestrzennej i gospodar-
czej. W swych założeniach Strategia ma pozwo-
lić na zapewnienie ciągłości i długofalowego
zarządzania gminą, niezależnie od zmieniają-
cych się uwarunkowań politycznych. Przy opra-
cowaniu projektu Strategii przyjęto model eks-
percko - partycypacyjny, który polega na możli-
wie szerokim udziale społeczności lokalnej oraz
władz gminy, przy jednoczesnym zaangażowa-
niu ekspertów i konsultantów zewnętrznych.

W celu zapewnienia współpracy ze wszy-
stkimi grupami interesariuszy Wójt Gminy
Świdnica powoła organ konsultacyjny tj. Zespół

ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy na
lata 2020 - 2027. Uczestnictwo w Zespole ma
charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach
Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie, ani re-
kompensata za utracone zarobki.

Osoba chcąca uczestniczyć w pracach Ze-
społu ds. opracowania Strategii Rozwoju powin-
na zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formu-
larza deklaracji uczestnictwa. Wypełnioną i pod-
pisaną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gmi-
ny Świdnica w terminie do 24 lipca 2019 r.

ŚWIĘTO POLICJI 2019, 
AWANSE I ODZNACZENIA  

Policjanci z powiatu świdnickiego obchodzi-
li w dniu 15 lipca br święto policji. Uroczystości
były wyjątkowe z uwagi na przypadające w tym
roku 100-lecie służb mundurowych. Gratulacje
wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom
Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy złoży-
li: wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz z
wiceprzewodniczącym Rady Gminy Świdnica
Arkadiuszem Piasecznym, dziękując za dotych-
czasową współpracę i wszelkie działania na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy
Świdnica.

Obecny na uroczystościach zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
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czony przewodnik, który przybliży Państwu
historię kolejnictwa.
"Weekend pod Parą" - są to dni, kiedy to
parowóz Tkt48-18 jest uruchamiany, a Muze-
um znów zamienia się w czynną parowozow-
nię. Podczas tego weekendu zaprezentujemy
czynności związane z obsługą, czyli obrządza-
nie parowozu, zobaczą Państwo pracę drużyny
parowozowej, wnętrze budki maszynisty oraz
obracanie parowozu na obrotnicy.
W niedzielę 21 lipca  dodatkową atrakcją
będą prezentacje i przejażdżki 60-letnią za-
bytkową drezyną M20.  Serdecznie zapra-
szamy do zapoznania się niesamowitą histo-
rią samochodu osobowego Warszawa, który
pełnił służbę również na kolei od 1956 roku,
kiedy powstał pierwszy prototyp drezyny
osobowej M20
https://www.facebook.com/events/399212
557358648/
https://www.facebook.com/events/214316
3162649036/
bilety online
http://muzeumtechniki.hostingasp.pl/

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

PROGRAM

PROLOG
czwartek 25.07 Żarów, godz. 21:00, Scena
Dworzec 
:: RECITAL Michalina Bienkiewiczwartek so-
pran Marek Szlezer fortepian :: Teichmuller
Berg Mendelssohn-Hensel :: wstęp wolny
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 

ciąg dalszy na str. 8
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podinspektor Robert Frąckowiak dziękował fun-
kcjonariuszom za ich codzienną pracę, podkre-
ślając, że praca policjanta to wyjątkowa służba
na rzecz społeczeństwa, której nie sposób doce-
nić.  Podczas ceremonii wyróżniono funkcjona-
riuszy odznaczeniami resortowymi, państwowy-
mi oraz awansowano na kolejne stopnie służbo-
we i  przyznano awanse.

Do tego grona dołączyli  policjanci z Poste-
runku Policji w Słotwinie otrzymując awans na:
sierż. sztab. - Marta Balewicz, st. sierż. - Paweł
Janiszewski i sierż. sztab. - Grzegorz Matejko.
Podziękowania za aktywną służbę otrzymali z
rąk wójt gminy Świdnica wszyscy funkcjonariu-
sze z Posterunku Policji w Słotwinie.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji we Wrocławiu podziękował przedsta-
wicielom samorządu oraz współpracującym ze
świdnicką komendą służbom, instytucjom, czy
organizacjom za dobrą współpracę. Podczas
uroczystości Komendant Powiatowy Policji w
Świdnicy Andrzej Dobies odniósł się do ostat-
nich, tragicznych wydarzeń, które głęboko po-
ruszyły policyjne środowisko, brutalnego mor-
du z Mrowinach, wyrażając podziękowania
dla policjantów, prokuratury, władz samorzą-
dowych, duchowieństwa oraz mieszkańców
powiatu świdnickiego.  

TRWA BUDOWA
DROGI

ROWEROWEJ 
W BYSTRZYCY

DOLNEJ  
W Bystrzycy Do-

lnej powstaje kilome-
trowy odcinek drogi
pieszo - rowerowej o
szerokości 3 m. i ruchu
dwukierunkowym z na-
wierzchnią asfaltową.
Budowa drogi docelo-
wo połączy miejsco-
wość Bystrzycę Dolną z
Miastem Świdnica,
gdzie prace przy realiza-
cji pierwszego etapu są
już wykonane.

Inwestycja objęta
jest dotacją w ramach
Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Zin-
tegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglome-
racji Wałbrzyskiej w
wysokości 85% ko-
sztów kwalifikowa-
nych. W ciągu ostatnich
12 miesięcy to kolejna
droga rowerowa, która
pojawi się na mapie
gminy Świdnica. Zada-
nie realizowane jest w
partnerstwie z Miastem
Świdnica.

RUSZA PRZEBUDOWA DROGI 
DO GRUNTÓW ROLNYCH

BURKATÓW-BYSTRZYCA GÓRNA  
W latach 2016 - 2018 r. w ramach dotacji z

budżetu Województwa Dolnośląskiego przebu-
dowano 4 drogi dojazdowe do gruntów rolnych
w Witoszowie Dolnym, Bystrzycy Dolnej oraz
Słotwinie. Już niebawem kolejna droga, tym ra-
zem na odcinku Burkatów - Bystrzyca Górna
zyska asfaltową nawierzchnię. Na ten cel władze
gminy wykorzystają otrzymane wsparcie w wy-
sokości 153,3 tys. zł. Wykonawcą inwestycji jest
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów Sp. z o.o.

Zawarta z wykonawcą umowa w oparciu o
wyniki przetargu nieograniczonego obejmuje
m.in. roboty na odcinku blisko 735 mb w zakre-
sie:

- wykonania korytowania i wykopów pod
kanalizację deszczową,

- ułożenia kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, studniami rewizyjnymi i wpu-
stami ulicznymi,

- wykonania warstwy ścieralnej z betonu as-
faltowego,

- wykonania poboczy, przepustów wraz z
umocnieniami,

- oczyszczenia i pogłębienia rowu wraz z
profilowaniem dna i skarp,

- przebudowy istniejącej linii kablowej,
- montażu oświetlenia autonomicznego i oz-

nakowania drogowego pionowego.
Zakończenie prac budowlanych zaplanowa-

no na koniec września br. Łączy koszt inwestycji

:: 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 Agniesz-
ka 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
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
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wyniesie ponad 896 tys. zł. Dla przypomnienia.
Tylko w ostatnich 3 latach na kontynuację dzia-
łań związanych z poprawą dróg dojazdowych do
gruntów rolnych na terenie gminy Świdnica po-
zyskaliśmy ponad 947 tys. zł.

RADOSNY FINAŁ MIASTA DZIECI  
Blisko 1200 dzieci skorzystało w tym roku z

półkolonii "Miasto Dzieci" przygotowanej wspól-
nie przez samorząd miasta i gminy Świdnica, przy
wsparciu sponsorów firm i instytucji prywatnych.
Była świetna zabawa, poznawanie nowych zawo-
dów, tajników ekonomii i gospodarowania otrzy-
manymi za pracę "tauronkami". Na zakończenie
każdego z turnusów uczestnicy  dokonywali zaku-
pów w "Sklepie marzeń". Zakończenie VI edycji
Miasta Dzieci odbyło się w hali Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji z udziałem wójt gminy
Teresy Mazurek oraz wiceprezydentów Świdnicy:
Szymona Chojnowskiego i Jerzego Żądło.  

Wakacje jeszcze trwają, zatem życzę Wam
dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczyn-
ku, wielu niezapomnianych wrażeń oraz szczę-
śliwego powrotu do szkoły - mówiła wójt gminy
Świdnica Teresa Mazurek.

Każdy dzień w mieście rządzonym przez
dzieci został zaplanowany tak, aby nie było miej-
sca na nudę. Uczestnicy co godzinę zmieniali się
w wykonywaniu danego zawodu. Organizatorzy
zadbali o wiele rozrywek sportowo-rekreacyj-
nych, a także o ciepłe posiłki, darmowe lody,
dmuchane zjeżdżalnie, czy wejścia na basen.
Podczas każdego turnusu losowano także cenne
nagrody ufundowane przez sponsorów.

Uśmiech i radość na twarzach uczestników
VI edycji Miasta Dzieci był potwierdzeniem do-
brze spędzonych pierwszych tygodni letniego
wypoczynku. Dziękujemy wolontariuszom i wy-
chowawcom za opiekę na dziećmi. Do zobacze-
nia za rok.

W HOŁDZIE POMORDOWANYM
NA UKRAINIE  

11 lipca, w 76. rocznicę upamiętniającą ofia-
ry ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów hołd pomordowanym oddali sa-
morządowcy, przedstawiciele duchowieństwa
oraz organizacji kombatanckich i społecznych.

Dzień 11 lipca to jedynie symboliczna data,
bowiem ukraińskie ludobójstwo rozpoczęło się
już w 1939 roku i trwało do 1947 roku. Dopiero
Akcja Wisła ukróciła mordy dla Polakach, likwi-
dując ostatnie ukrywające się w lasach grupy
UPA. Tę prawdę trzeba nieustannie przypomi-
nać, taki mamy obowiązek wobec naszych za-
mordowanych rodaków, którzy w wielu przypad-
kach nie mają nawet symbolicznej mogiły. Nie o
zemstę, ale o pamięć wołają ofiary - mówił An-
toni Jadach, prezes Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Sejm RP - na mocy uchwały - ustanowił 11
lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludo-
bójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjona-
listów na obywatelach II RP.

KRONIKA POLICYJNA
15 lipca 2019 r. w Sali Narad Urzędu Miej-

skiego w Świdnicy odbyły się uroczystości z
okazji 100 Rocznicy powołania Policji Państwo-
wej. Podczas akademii awanse na wyższe sto-
pnie przyjęło 73 funkcjonariuszy. Były też od-
znaczenia, listy gratulacyjne i ufundowane przez
samorządy nagrody finansowe, a także odzna-

czenia związkowe.
Obchody Świ ę ta

Policji rozpoczęły się o
godz. 11.00 uroczystą
Mszą Świętą w Kościele
na Osiedlu Zarzecze w
Świdnicy, koncelebro-
waną przez Jego Eksce-
lencję Księdza Biskupa
Adama Bałabucha.

 O godz. 13.00 w Sa-
li Narad Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy ze-
brali się policjanci oraz
pracownicy cywilni gar-
nizonu świdnickiego a
także zaproszeni goście.

Na uroczystoś ć
przybyli Zastępca Ko-
mendanta Wojewódz-
kiego Policji we Wroc-
ławiu podinsp. Robert
Frąckowiak, Jego Eks-
celencja Ksiądz Biskup
Adam Bałabuch wraz z
duchowieństwem, Vice-
starosta Powiatu Świd-
nickiego, Prezydent
Miasta Świdnica, bur-
mistrzowie i wójtowie
gmin powiatu świdnic-
kiego, przedstawiciele
NSZZP we Wrocławiu,
przedstawiciele służb
mundurowych. Wśród
przybyłych gości nie za-
brakło też przedstawi-
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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)
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 
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ciąg dalszy z poprzedniego tygodnia
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.

Obowiązkowy MPP będzie skuteczniejszy?
Ze względu na wskazane powyżej manka-

menty odwróconego obciążenia i odpowiedzial-
ności podatkowej zdecydowano o odejściu od
tych rozwiązań na rzecz wprowadzenia skutecz-
niejszego środka rozliczania podatku czyli wpro-
wadzenia systemowego rozwiązania, które po-
zwoli wyeliminować patologie przestępcze i w
sposób systemowy uszczelnić system podatko-
wy. Takim rozwiązaniem jest właśnie mecha-
nizm podzielonej płatności.

Zdaniem projektodawcy, mechanizm po-
dzielonej płatności oprócz wyższej skuteczności

w walce z oszustwami podatkowymi, jest rów-
nież bardziej atrakcyjny dla podatników niż od-
wrócone obciążenie. Ogranicza w znacznym sto-
pniu konieczność częstego ubiegania się o zwrot
podatku z urzędu skarbowego poprzez dokony-
wanie tradycyjnego rozliczania i naliczania po-
datku VAT.  Ponadto co jest kluczowe dla podat-

nika, który zostanie objęty tym mechanizmem,
zapewnia ochronę prawną wobec ewentualnego
wykorzystania go przez nieuczciwego kontra-
henta. Mając na względzie skuteczność tego me-
chanizmu postanowiono wprowadzić w obsza-
rach narażonych na oszustwa związane z VAT
obowiązek stosowania tej formy rozliczeń.

Nowy wykaz towarów i usług
Obowiązek stosowania tego mechanizmu

będzie dotyczył wyłącznie konkretnych towarów
i usług, enumeratywnie wymienionych w załącz-
niku do projektu (załącznik nr 15). Z załącznika
tego wynika, że obowiązkowy split payment bę-
dzie stosowany w odniesieniu do dostaw towa-
rów i świadczenia usług wymienionych obecnie
w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obej-
mie także:

* towary:
- węgiel kamienny,
- węgiel brunatny (lignit),
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Ceny prądu. Ważna informacja dla przedsiębiorców!
Na mocy podpisanej przez Prezydenta RP nowelizacji tzw. "ustawy prądowej" ceny prądu w 2019

roku nie wzrosną. Aby jednak skorzystać z zamrożonych cen energii podmioty uprawnione muszą
złożyć właściwemu dostawcy energii oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego.

350 mln zł dla mikro-, małych i średnich firm
W ostatnim kwartale tego roku przedsiębiorcy z sektora MŚP po raz kolejny będą mogli ubiegać

się o dofinansowania na innowacje. BGK uruchamia szóstą edycję konkursu Kredyt na innowacje
technologiczne z kwotą alokacji 350 mln zł. O wsparcie mogą wnioskować firmy, które zatrudniają
nie więcej niż 250 pracowników, mają dobry pomysł i zdolność kredytową. Kwota dotacji może
sięgnąć 6 mln zł.

Więcej na stronie: https://media.bgk .pl/64235-jesienia-bgk-rozda-kolejne-premie-technologicz-
ne-dla-mikro-malych-i-srednich-firm-do-podzialu-bedzie-350-mln-zl

Biała Lista Podatników VAT od 1 września
Od 1 września 2019 r. ma obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT. Mają znajdować się na

niej informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także
numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej
liście będzie sankcjonowana.

Na białej liście mają być zebrane rozproszone obecnie informacje. Kontrahenta będzie można
wyszukać nie tylko po NIP-ie, lecz także po fragmencie nazwy czy nazwiska podmiotu.

Wykaz ma być udostępniony:
- w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów,
- w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
To rozwiązanie jest niejako odpowiedzią na problemy przedsiębiorców, którzy dziś muszą

składać w skarbówce wnioski o weryfikację firm. Nowy wykaz podatników VAT zawierał będzie
informacje nie tylko o bieżącym statusie danego podmiotu, ale także o rejestracji w wykazie
vatowców w dowolnym momencie w przeszłości. Obecnie, podatnik na własną rękę może sprawdzić
status potencjalnego partnera biznesowego jedynie na bieżący moment a nie np. w chwili wystawienia
faktury. Nowa lista umożliwi sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień,
przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest
sprawdzany.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-biala-lista-podatnikow-vat

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT

ciąg dalszy na str. obok

:: 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.
karnety w cenie 170 zł obejmują wstęp na
wszystkie koncerty, oprócz Pokoju Ma-
rzeny i Sanatorium Dźwięku 09.08.2019

**********************************
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 Chłopiec z pla-
katu.
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
wśród dźwięków wydobywających się z głę-
bi gitary. Wszystkim, to wychodzi tylko na
zdrowie.

JAM SESSION Z ZESPOŁEM LUNA
PARK [funk]
Data: 7 września 2019
Godzina: 19:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Bilety: wstęp wolny
Organizator: ŚOK

Powakacyjną reaktywację Klubu Bolko za-
czniemy od jam session, który poprowadzi
zespół Luna Park! Za ich sprawą na pierwszy
plan wysuną się funkowe brzmienia, ale trady-
cyjnie zapraszamy też do udziału fanów blue-
sa, rocka i innych gatunków, które będziecie
mogli zaprezentować na naszej scenie!
Na aktywnych uczestników będzie czekać
poczęstunek i coś jeszcze...
Mamy też nadzieję, że wrześniowy jam bę-
dzie okazją do premierowego zaprezen-
towania Wam otwartej salki prób, którą szy-
kujemy w Klubie Bolko. Chcemy, żeby była
dostępna na godziny dla wszystkich zain-
teresowanych! Już wkrótce więcej info na
stronie fb Truskawki.
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- koks i półkoks z węgla kamiennego i bru-
natnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy,

- brykiety i podobne paliwa stałe z węgla
kamiennego,

- brykiety i podobne paliwa stałe z węgla
brunatnego (lignitu),

- komputery i pozostałe maszyny do auto-
matycznego przetwarzania danych oraz części i
akcesoria do nich,

Uwaga:
W załączniku nr 11 pozycja ta obejmuje:
Przenośne maszyny do automatycznego

przetwarzania danych, o masie  10 kg, takie jak:
laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe
(np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie
komputery przenośne, takie jak: tablety, notebo-
oki, laptopy,

- akumulatory elektryczne i ich części,
- części do silników spalinowych wewnętrz-

nego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłącze-
niem części do silników lotniczych,

- aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cy-
frowe,

- Uwaga:
W załączniku nr 13 pozycja ta obejmuje:
Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cy-

frowe - wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne,
- wiązki przewodów zapłonowych i innych

przewodów, w rodzaju stosowanych w pojaz-
dach samochodowych, statkach powietrznych
lub pływających - wyłącznie wiązki przewodów
zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju
stosowanych w pojazdach samochodowych,

- świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice
iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe;
rozdzielacze; cewki zapłonowe,

- silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki peł-
niące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe
rodzaje wyposażenia do silników spalinowych,

- sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycie-
raczki do szyb, urządzenia zapobiegające zama-
rzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowa-
nych w pojazdach,

- części pozostałego sprzętu i wyposażenia
elektrycznego do pojazdów,

- pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne
oraz części i akcesoria nadwozi,

- części i akcesoria do pojazdów silnikowych
(z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej nie-
sklasyfikowane,

- części i akcesoria do motocykli i przyczep
motocyklowych bocznych,

* usługi:
- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem mo-
tocykli,

- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do
pojazdów samochodowych (z wyłączeniem mo-
tocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,

- pozostała sprzedaż detaliczna części i akce-
soriów do pojazdów samochodowych, z wyłą-
czeniem motocykli,

- sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i
akcesoriów do nich - wyłącznie sprzedaż części
i akcesoriów do motocykli,

- sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i
akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizo-
wanych sklepach - wyłącznie sprzedaż części i
akcesoriów do motocykli,

- pozostała sprzedaż detaliczna motocykli
oraz części i akcesoriów do nich - wyłącznie
sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do mo-
tocykli.

Pełna treść projektowanego załącznika nr 15
na www.podatki.biz.

O ZESPOLE PROWADZĄCYM:
Początki Luna Park (facebook) sięgają roku
2014. Przez te wszystkie lata zmieniali się
muzycy, a co za tym idzie stylistyka zespołu.
Dlatego oprócz ścisłego założenia wykony-
wania muzyki pop-funk, zespół otarł się też
tradycyjny rock oraz fusion-jazz.

INAUGURACJA SEZONU KULTU-
RALNEGO: recital Andrzeja Poniedziel-
skiego "Monday-Day - Live?"
Data: 12 września 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43
Bilety: bilety: przedsprzedaż - 30 zł, w dniu
koncertu - 40 zł sprzedaż: sekretariat Świd-
nickiego Ośrodka Kultury

Świdnicki Ośrodek Kultury ma przyje-
mność zaprosić na inaugurację sezonu kul-
turalnego 2019/2020.
To świąteczny dzień, w którym tradycyjnie
uhonorowani zostaną ci, którzy swoją pasją
i pracą przyczyniają się do tego, że kultura
w naszym mieście może tak bujnie się roz-
wijać. Odbędzie się z tej okazji przyznanie
nagród Prezydenta Miasta Świdnicy za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artysty-
cznej, upowszechniania i ochrony kultury
oraz wręczenie statuetek Mecenas Kultury.
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cielek Koła Ligi Kobiet Polskich oraz emerytów
policyjnych oraz rodzin awansowanych i nagro-
dzonych policjantów i pracowników cywilnych.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożo-
nego przed dowódcę uroczystości podinsp. Roberta
Topolskiego- Zastępcy Komendanta Wojewódz-
kiego Policji we Wrocławiu podinsp. Robertowi
Frąckowiakowi i wprowadzenia sztandaru. Przy-
byłych gości przywitał Komendant Powiatowy Po-
licji w Świdnicy podinsp. Andrzej Dobies, który w
swoim przemówieniu podkreślił, że to w wielu
przypadkach od podejmowanych przez policjan-
tów decyzji zależy życie i zdrowie ludzkie. A bycie
policjantem to powód do dumy, ale też duże zobo-
wiązanie, bo służba wymaga poświęceń, nie tylko
ze strony policjantów ale także ich rodzin - mówił
podinsp. Andrzej Dobies  komendant powiatowy
świdnickiej policji.

Głos zabrał także Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu podinsp.
Robert Frąckowiak, który  przy tej wyjątkowej,
historycznej okazji jaką jest 100. rocznica po-

wstania Policji Państwowej, podziękował  wszy-
stkim policjantkom, policjantom i pracownikom
świdnickiej komendy za ciężką i efektywną służ-
bę. Za prezentowany w codziennej służbie pro-
fesjonalizm i zaangażowanie w wykonywanie
powierzonych obowiązków oraz za odwagę, któ-
rą niejednokrotnie trzeba się  wykazywać w "co-
dziennej" służbie.  

Policjanci od zaproszonych gości usłyszeli
życzenia jak największej pomyślności oraz sza-
cunku.

Podczas uroczystej zbiórki w sali Urzędu
Stanu Cywilnego w Świdnicy awanse na wyższe
stopnie przyjęło 73  funkcjonariuszy. Były też
odznaczenia, listy gratulacyjne i ufundowane
przez samorządy nagrody finansowe, a także od-
znaczenia związkowe.

 Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w uznaniu szczególnych zasług nadał
podinsp. Alicji Zabłockiej oraz podinsp. Krzy-
sztofowi Marzec Srebrną Odznakę Zasłużony
Policjant. Minister Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w uznaniu szczególnych zasług nadał
asp. szt. Mariusza Sakowskiego Brązową Od-
znakę Zasłużony Policjant. Wręczenie odzna-
czeń dla naszych funkcjonariuszy nastąpi  18
lipca 2019 roku we Wrocławiu, podczas uroczy-
stego apelu z okazji 100 rocznicy powołania
Policji Polskiej.

info: KPP Świdnica
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Po części oficjalnej na scenie pojawi się
Andrzej Poniedzielski ze swoim programem
"Monday-Day - Live?", który powstał przy
okazji podwójnego jubileuszu - 60. urodzin
artysty i 40. lecia pracy artystycznej. To z
jednej strony artystyczny wieczór wspo-
mnień, a z drugiej pełna niespodzianek im-
prowizacja na tematy bieżące. Artysta zmie-
rzy się z upływającym czasem w występie
pełnym wzruszeń, dowcipu i radości zapa-
sów nieprzebranych.
Andrzej Poniedzielski jest nie tylko orygi-
nalną, wyjątkową na polskiej estradzie, oso-
bowością artystyczną, ale też autorem ponad
250 wierszy, kilkuset felietonów i wielu te-
kstów piosenek m. in. dla Elżbiety Adamiak,
Michała Bajora, Haliny Frąckowiak, Edyty
Geppert, Anny Marii Jopek, Jolanty Maj-
chrzak, Maryli Rodowicz, Stanisława Soyki,
Doroty Stalińskiej, Lory Szafran, Grzegorza
Turnaua, Anny Treter.
Pisał do muzyki m.in. Katarzyny Gaertner,
Seweryna Krajewskiego, Włodzimierza Na-
hornego, Janusza Strobla i Jerzego Satano-
wskiego, Tadeusza Woźniaka.

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. 

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
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Z ŁABUŃ DO ŚWIDNICY
Kilka miesięcy temu, nakładem Biblioteki Pub-

licznej Gminy Łabunie ukazała się książka "Obroń-
cy rodzinnych strzech" autorstwa naszego reda-
kcyjnego kolegi śp. Lucjana Momota (1933-2013).
Świdnicki "Przyjaciel Łabuń" (jak czytamy we
wstępie) "... człowiek któremu zawdzięczamy oca-
lenie od zatracenia w niepamięci wielu tematów
istotnych, dotyczących i dotykających naszej gmi-
ny - zebrał i do druku przygotował materiał, którego
publikacja wydaje się być konieczna (...). Przed nim
to - oraz przed Jego Szanowną Małżonką, Kazimie-
rą Marcińczak-Momot, która po śmierci mąża świa-
doma wagi zebranych materiałów przekazała je do
zbiorów (...) biblioteki.

Z wielką przyjemnością prezentujemy informa-
cję na temat tej publikacji. Lucjan Momot był orę-
downikiem "spraw wschodu". Dzisiejsze młode po-
kolenia zatraciły już więź z kresami, kolebką ich
dziadów i pradziadów. Zapomina się często o fakcie,
że ludność dzisiejszego Śląska i innych Ziem Za-
chodnich do przede wszystkim przesiedleńcy ze
wschodu. To tam w wyniku II wojny światowej
pozostały majątki, gospodarstwa... groby a ludność
została przesiedlona na dzisiejsze tereny chociażby
Świdnicy i okolicznych gmin. Lucjan zawsze gdy
tylko miał możliwość prezentował sprawy środowi-
ska kresowiaków, sybiraków. Dużo materiałów na
temat tych świdnickich mini ośrodków pielęgnują-
cych pamięć historyczną  publikowaliśmy w Świd-
nickich Wiadomościach Gospodarczych czy Ex-
pressem, szczególnie w latach 90. ubiegłego wieku.

Wracając do prezentowanej książki, pozwolę
sobie zacytować obszerne fragmenty wstępu reda-
kcyjnego, który doskonale opisuje jej charakter i
walory: "Pierwotnym zamiarem autora była opo-
wieść o gminie Łabunie. Tytuł "W świetle dworu i
plebanii" sugerował osadzenie dziejów gminy Ła-
bunie wokół istotnych z punktu widzenia miesz-
kańca miejsc - dworu dającego pracę i kościoła
kształtującego ducha.  Po licznych konsultacjach
podjęliśmy decyzję o zmianie tytułu na w pełni
oddający treść książki. Publikacja łączy w sobie
historyczne prawdy, historie takie jakimi je zapa-
miętano (...) przedstawia fakt bez zbędnej kolory-
zacji, niepotrzebnego patosu i tragizowania.

Główną część książki stanowią wojenne losy
mieszkańców, zwłaszcza Wólki Łabuńskiej i co-
dzienność w relacjach międzysąsiedzkich i konta-
kcie z okupantem - siłą rzeczy koniecznym - (Wól-
ka Łabuńska nie została wysiedlona - przyp. red.).
Mowa tu o osobach (...) jak chociażby tragicznym
losie Aleksandra hrabiego Szeptyckiego, i mniej
znanych, jak np. historia Anny Kłos. (...)

Część poświęcona Armii Krajowej, jej człon-
kom związanym z gminą Łabunie opracowana

przez Lucjana Momota na podstawie materiałów
przekazanych przez Mariana Petryka ukazała się
już w publikacji Krzysztofa Antoniego Rychela
"Konrad i Anioł". (zostały również tutaj zamie-
szczony w celu dopełnienia tej części książki -
dop. red.)"

Z ogromą przyjemnością i nieukrywanym
sentymentem polecamy lekturę "Obrońcy ro-
dzinnych strzech".

***
Lucjan Momot urodził się 1 grudnia 1933 r. w
Wólce Łabuńskiej, zmarł 30 grudnia 2013 r. w
Świdnicy. Absolwent polonistyki na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. Był pisarzem, felietonistą i
reportażystą. Publikował m.in. w Gazecie Robot-
niczej, Wrocławskim Tygodniku Katolików, Pra-
cach literackich, Kierunkach, Litterariach, Życiu
Literackim, Słowie Powszechnym, Zamojskim
Kwartalniku Kulturalnym, Świdnickich Wiado-
mościach Gospodarczych, Expressem, Wiado-
mościach Świdnickich. Pracował z "trudną" mło-
dzieżą w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie
Poprawczym. To doświadczenie zaowocowało do-
skonałą książką (wcześniej publikowaną w odcin-
kach w Świdnickich Wiadomościach Dospodar-
czych i Expressem) "Love Cię, Kaśka. Po drugiej
stronie muru". Ukazały się także: "Nawijka: słow-
nik młodzieżowego marginesu", "Z Łucka so Świd-
nicy. Rzecz o księdzu prałacie Dionizym Baranie
(1913-1995)", Dolnośląskie herody. Pastorałka wi-
gilijno-noworoczna & świdnickie herody".

red.

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
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: "OCH, EMIL" -
SPEKTAKL FAMILIJNY
Data: 28 września 2019
Godzina: 16.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 10 zł; sprzedaż: sekretariat Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury

Przedstawienie powstało na podstawie zna-
nej powieści Astrid Lindgren "Emil ze Sma-
landii", opowiadającej o przygodach rados-
nego, rezolutnego i odważnego chłopca, ma-
rzącego o tym, by stać się dorosłym. Niesfor-
ny Emil nieustannie zaskakuje swoją rodzinę
nowymi pomysłami. Chce być żołnierzem,
"szybkobiegaczem", "wszystkozjadaczem",
strażakiem, lekarzem Jak każde wszędobyl-
skie dziecko jest ciekawy świata, pragnie
wchłonąć go jak najwięcej, i pomimo do-
brych chęci, często popada w tarapaty. Ale
jest przy tym mądrym dzieckiem i w efekcie
swoich zmagań zdaje sobie sprawę, że nic
nie osiągnie bez szkoły.
Spotkanie z Emilem i jego rodziną to dosko-
nała okazja do spojrzenia na siebie samych
przez pryzmat teatralnej konwencji, która z
dużym poczuciem humoru szkicuje portrety
członków rodziny oraz relacje miedzy świa-
tem dorosłych a światem dzieci.
Spektakl, w którym nie brakuje żywego tem-
pa, wpadających w ucho piosenek, a przede
wszystkim dobrej zabawy, może być wspa-
niałą rozrywką dla całej rodziny.
adaptacja i reżyseria: Lech Chojnacki

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo

NYYC  AY LD TE E
RM NAI A

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 Nie powinieneś się tak łatwo zniechę-
cać. Czasem warto trochę powalczyć o swoje.
Rozsądny plan działania bardzo by Ci pomógł.
Twoja miłość zapłonie wkrótce znów z nową
siłą. Będziesz miał powody do radości.
BYK Chyba nadszedł odpowiedni czas, aby
zmienić współpracowników. Nie warto tkwić w
starych układach. Rysują się przed Tobą całkiem
interesujące perspektywy. Ktoś podsunie Ci cie-
kawy pomysł, warto z niego skorzystać. 
BLIŹNIĘTAMożesz odczuwać w najbliższych
dniach wahania nastroju, co może stać się ucią-
żliwe dla Twojego otoczenia. Uważaj na sprawy
finansowe, ktoś spróbuje Cię naciągnąć na nie-
korzystny dla Ciebie interes.
RAK Twoje akcje wyraźnie wzrosną, szczegól-
nie pod koniec tygodnia. Będziesz mógł zreali-
zować korzystne przedsięwzięcie. Ktoś powie-
rzy Ci ważne tajemnice, musisz tylko zadziałać
umiejętnie i cierpliwie. 
LEW Nie zadręczaj się niepotrzebnie, sytu-
acja wygląda całkiem dobrze. Powinieneś
uważniej rozejrzeć się wokół siebie. Ktoś

oczekuje propozycji z Twojej strony. Powinieneś
teraz koniecznie wykorzystać swoją szansę.
PANNA Będziesz miał teraz wiele pomy-
słów, które mogą się komuś spodobać. Po-
myśl o podróży, zmiana otoczenia dobrze by
na Ciebie wpłynęła. Nie powinieneś się mar-
twić, słońce już niedługo wyjdzie dla Ciebie
zza chmur. 
WAGA Nie bierz na siebie teraz zbyt wielu
obowiązków, bo wszystkiemu nie podołasz.
Pozwól też działać innym. Zastanów się dobrze
nad propozycją, którą już niedługo otrzymasz.
Może to być coś ciekawego. 
SKORPION Pamiętaj o ważnych dla kogoś
dniach. Raczej nie powinieneś unikać no-

wych znajomości, mogą Ci przynieść wiele
satysfakcji. Ktoś może się poczuć przez Cie-
bie niedoceniony, uważaj więc na swoje sło-
wa.
STRZELEC Wokół Ciebie wcale nie musi być
nudno i szaro, nie powinieneś sobie tego wma-
wiać. W zasięgu ręki masz wiele ciekawych
rzeczy, które mogą Cię pochłonąć. Powinieneś
tylko wykazać większą inicjatywę.
KOZIOROŻEC Dawne uczucia mogą nie-
spodziewanie powrócić z nową siłą. Ktoś
liczy na rozmowę z Tobą, ale nie umie Ci
tego powiedzieć. Twoje sprawy finansowe
przybiorą lepszy obrót już w przyszłym
tygodniu.
WODNIK Będziesz miał sporo pracy, ale nie
zapominaj też o wypoczynku. Dobrze Ci zrobi
krótki wyjazd, miałeś ostatnio zbyt wiele obo-
wiązków. Ktoś dawno nie widziany skontaktuje
się z Tobą w najbliższym czasie. 
RYBY Nie zaniedbuj swojej pracy ani odpo-
czynku. Musisz znaleźć rozsądny kompromis,
bo inaczej ciągle będziesz się czuć zmęczony.
Przelicz dobrze posiadaną gotówkę i zapla-
nuj wcześniej większe wydatki.

◆ 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,
ogrzewanie gazowe 330.000 zł
0-6144 64, 40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do
remontu 129.900 zł
0-6136 96, 45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
0-6059 75 m kw., 2 pokoje, I piętro, spokojna okolica,
ogrzewanie gazowe,  199.000 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,
ogrzewanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000
zł
0-6020  45, 36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie
gazowe, 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
0-4782  59m kw., 2 pokoje, I piętro , ogrzewanie gazowe,
okolice Placu Drzymały, 280.000 zł
0-4866   92m kw., 2 pokoje, II p., ogrzewanie gazowe,
okolice Rynku, 220.000 zł
0-5295   104m kw., 3pokoje, IIIpiętro, ogrzewanie pieco-
we, okolice Centrum, 210.000 zł
OSIEDLE MŁODYCH:
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 1.650 zł +114
zł
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
008352 45 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miej-
skie, Oś. Młodych, 1.350 zł
009203 36 m kw., 1 pokój, II piętro, ogrzewanie miejskie,
Centrum, 1.1150 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 inwesto-
ra, 482.260 zł
0-5777 A  14, 83 a, okolice Świdnicy, 75 zł/m kw.
0-5777 31, 69 a, okolice Świdnicy, 75 zł/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
70 zł/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  66.000 zł (możliwość
podziału)
0-4794 10, 14a , Mrowiny , 42.000 zł
0-5099 19 a, Olszany, 100.000 zł
0-4836 10.000m kw., Bojanice, 330.000 zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna, 125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67, 80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66, 20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000 zł 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 - 2.200 zł/m-c
007598 24m kw., parter witryna , Centrum, wynajem -
1.200 zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 zł
009949 135, 07 m kw. działka 9, 77 ara, okolice Świdni-
cy, stan surowy zamknięty, 375.000 zł
0-6229 397, 10 m kw., działka 6, 5 ara, spokojna okolica,
Świdnica, 840.000 zł
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
0-6101 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, zadaszo-
ny, 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
0-3698  218m kw., działka 4, 75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400m kw., działka 50 arów, idealny na 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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