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W skrócie...

WYSTAWA PRAC CZŁONKÓW STO-
WARZYSZENIA "KANON" 
do 24.08.2019
Wieża Ratuszowa w Świdnicy, bilety: 2/1 zł

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 GRANIC" 
do 01.09.2019
Galeria pod Wieżą, Zamek w Jaworze, wstęp
wolny

XIII TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
23.08-24.08.2019, godz. 10:00
XIII Targi Żywności "Zdrowie ma Smak",
Celem targów jest promowanie tzw."zdro-
wej"żywności, produkowanej przez rodzi-
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ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
15 sierpnia, na Placu Grunwaldzkim w Świd-

nicy, odbyły się uroczystości związane z obcho-
dami Święta Wojska Polskiego. W obchodach
wzięli udział Starosta Świdnicki Piotr Fedoro-
wicz, Prezydent Świdnicy Beata Moskal - Słanie-
wska, przedstawiciele Urzędu Gminy Świdnica
- Przewodnicząca Rady Gminy Regina Adamska
i Sekretarz Gminy Jadwiga Generowicz. 

Oprócz władz samorządowych w uroczysto-
ściach wzięli Radni powiatowi i miejscy, przed-
stawiciele związków kombatanckich i żołnier-

skich, parlamentarzyści i młodzież z Młodzieżo-
wego Domu Kultury, która zaprezentowała przy-
byłym krótki program artystyczny.

EKOPIKNIK 
"SPACER EKOLOGICZNY"

31 sierpnia na świdnickim rynku o raz pier-
wszy odbędzie się EKOpiknik "Spacer ekologi-
czny" w trakcie którego poprzez wykłady, war-
sztaty, a dla najmłodszych gry i zabawy będzie-
my promować ekologiczny styl życia. Do współ-
pracy zaprosiliśmy wielu specjalistów i pasjona-
tów, którzy podzielą się z Wami swoją wiedzą i
doświadczeniami w poszczególnych dziedzi-
nach. Szczegóły do pobrania poniżej.

Wystartowały zapisy na I Rodzinną Grę
Miejską w Świdnicy w ramach EkoPikniku-Spa-
cer Ekologiczny. Aby się zgłosić swój zespół
wypełnij formularz pod adresem:

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl

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

http://www.eldomik.pl
http://sced.pl
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me firmy. Do udziału w Targach zapraszani
są wystawcy regionalni.
Wstęp wolny, miejsce: Rynek, organizator:
Starostwo Powiatowe w Świdnicy

IV ŚWIDNICKI FESTIWAL PIWA
RZEMIEŚLNICZEGO
23.08-25.08.2019, godz. - 10:00
IV Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślnicze-
go. W ramach festiwalu zapraszamy na stoi-
ska piwowarów, koncerty na świdnickim
Rynku
Wstęp wolny, miejsce: Rynek, organizator:
LOT Księstwo Świdnicko Jaworskie, Urząd
Miejski w Świdnicy

ŚWIĘTO CHLEBA I PIERNIKA 2019 
23-25.08.2019 (piątek - niedziela)
Rynek w Jaworze, wstęp wolny

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!

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - LKS Bystrzyca Górna
24.08.2019, godz. 15:00
Czwartoligowe derby powiatu świdnickie-
go. Goście debiutują na tym poziomie roz-
grywek.
Wstęp 6/4 zł,miejsce: stadion OSiR im. Ja-
nusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, organi-
zator: MKS Polonia-Stal Świdnica

VIII DOMINO STREETBALL CUP
2019 - TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULI-
CZNEJ
25.08.2019
Domino Streetball to impreza, która na
stałe wpisała się już w świdnicki kalendarz
sportowy. Wydarzenie to jest nie tylko
gratką dla fanów koszykówki ale dla każ-
dego kto chce miło i aktywnie spędzić
ostatnie dni wakacji. Organizatorzy za-
pewniają wiele pokazów i atrakcji dla
dzieci jak i dla dorosłych.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, organiza-
tor: Stowarzyszenie Basket Świdnica

www.expressem.eu

 https://forms.gle/TdDDwb9B7rBqLvqU6
Zapisy na warsztaty "Kosmetyki naturalne",

Aleksandra Sczepańska, Skin Effect Kosmetolo-
gia&Ayurveda pod adresem: 

sekretariat .vp2@um.swidnica.pl
Zapisy na warsztat "Lokalne zioła czy chwa-

sty-wyprawa przyrodnicza z degustacją" Kata-
rzyna Gubała pod adresem: 

sekretariat .vp2@um.swidnica.pl
Zapisy na warsztaty pszczelarskie z "Pasieki

Miodni" pod adresem: 
sekretariat.vp2@um.swidnica.pl

X SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W piątek, 23 sierpnia o godz. 10.00 rozpocz-

nie się X sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.
Radni rozpatrywać będą 8 projektów uchwał.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Świdnica - Kraszowice;
współpracy Świdnicy z miastami Kobuleti w Gruzji
i Uchaud we Francji; nadania imienia rondu u
zbiegu ulic Kliczkowskiej i Mikołaja Kopernika
oraz nadania imienia Hali Sportowo -Widowisko-
wej na Zawiszowie.

TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
JUŻ WKRÓTCE!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Świd-
nicy i całego Powiatu Świdnickiego na XIII edy-
cję Targów Zdrowej Żywności "Zdrowie ma
smak", które odbędą się w najbliższy weekend,
w dniach 23-24 sierpnia 2019 r.

W programie targów, między innymi: stoiska
ze zdrową, naturalną żywnością, pochodzącą od
lokalnych dostawców, bezpłatne badania profila-

ktyczne dla mieszkańców (Teatr Miejski), kon-
certy i występy na scenie w Rynku, konkursy
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane
przez Ludowe Zrzeszenie Sportowe. W ramach
Targów odbędzie się także IV Festiwal Piwa
Rzemieślniczego. Szczegółowy program wyda-
rzenia na plakatach.

PROGRAM TARGÓW
23 sierpnia - piątek

16.45 - Otwarcie targów - korowód
VIII Stragan Kultury. Występy zespołów:
Ukraina - Zespół DETSTVO z Odessy, Ser-
bia - Zespół Folklorystyczny JEKA OBRE-
NOVAC, Polska - Zespół Pieśni i Tańca JU-
BILAT, Mażoretki PRIMA
19.00 - Koncert zespołu LUNAPARK
20.00 - Koncert zespołu THE ROLLING
SHOW BAND
21.15 - Koncert przebojów polskiej muzyki
rozrywkowej lat 60. i 70. - SZALONE GI-
TARY

24 sierpnia - sobota
11.00 - Konkursy rekreacyjne dla dzieci -
Powiatowe Zrzeszenie LZS
12.00 - Koncert Zespołu Tańca Narodowego
i Estradowego "KRĄG"
13.00 - Klaunikowa Fifi z ekipą: gry i zaba-
wy dla najmłodszych

ciąg dalszy na str. 4
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EKSPLOZJA KOLORÓW 2019
31.08.2019, godz. 16:00
Świdnicka Eksplozja Kolorów to cała gama
wszechobecnych barw, bezpłatna zabawa dla
każdego, bez ograniczeń wiekowych :) Na
uczestników najbardziej kolorowego festiwalu
tego lata czeka wiele atrakcji - m.in. malowanie
twarzy, wielkie bańki mydlane, zajęcia tanecz-
ne i co najważniejsze - KOLORY !
Wstęp bezpłatny, miejsce: Bosmanat, orga-
nizator: Młodzieżowa Rada Miasta, Urząd
Miasta Świdnicy

KONCERT W 80 ROCZNICĘ WYBU-
CHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
31.08.2019 (sobota), godz. 18:00
Kościół Pokoju w Jaworze, bilety: 30/25zł

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

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Wiwa Goszcz
07.09.2019, godz. 15:00
Czwartoligowe starcie świdnickiej drużyny
z beniaminkiem ligi - Wiwą Goszcz.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

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

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 Poniedzielskiego.
W programie inteligentna satyra, humor, pio-
senki w tematyce KOBIETA - MĘŻCZYZNA.

15.00 - Teatrzyk Pana "O" - Kabaret dla
dzieci Babcia Jaga, Masza i Śnieżka
17.00 - Muza od DJa, Akademia Rozwoju
Talentów
19.00 - Koncert zespołu DSW
21.00 - Koncert zespołu TRIBUTE TO JU-
STIN TIMBERLAKE
22.00 - Muza od DJa

WARSZTATY PISARSKIE
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-

wida w Świdnicy zaprasza osoby piszące, które
chcą pogłębiać swoje umiejętności warsztatowe
oraz poszerzać świadomość twórczą na warsztaty
pisarskie.

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

Warsztaty obejmą cykl 12 spotkań. Zajęcia
odbywać się będą co miesiąc. Poprowadzi je
Barbara Elmanowska. Na zakończenie zostanie
wydany zbiór najlepszych utworów wszystkich
uczestników.

CZAS NA TEATR
CZAS NA TEATR to cykl wydarzeń, którego

istotą jest prezentacja i powiązanie form artysty-
czno-edukacyjnych oraz poszerzanie dostępu do
kultury, a także popularyzacja dziedzictwa o zna-
czeniu narodowym.

Podczas projektu CZAS NA TEATR odbędą
się wydarzenia artystyczne: warsztaty, pokazy,
spacery tematyczne, spotkania autorskie, dysku-

sje, które zrealizowane zostaną m.in.: w miej-
scach dziedzictwa kulturowego, w placówkach
edukacyjnych, salach Świdnickiego Ośrodka
Kultury, ale także w przestrzeni publicznej.

Wszystko po to, aby promować propozycje
artystyczne jako atrakcyjną alternatywę dla ste-
reotypowych form aktywności propagowanych
przez kulturę masową, rozwijać kompetencje
kulturalne odbiorców sztuki oraz zdobywać po-
zytywne doświadczenia w kontakcie z kulturą.
25.09.2019 - środa

* spacer tematyczny po Miejskiej Bibliotece
Publicznej (propozycja dla przedszkoli)
* spacer tematyczny po Muzeum Dawnego
Kupiectwa (propozycja dla uczniów szkół
podstawowych)
* spacer tematyczny po Katedrze świdnickiej
* spotkanie z aktorem - Zbigniewem Wale-
rysiem rozmowy otwarte z publicznością,

26.09.2019 - czwaretk
* 2 spotkania/warsztaty z twórcami (aktor,
choreograf) w świdnickich przedszkolach, w
tym Przedszkolu Integracyjnym,
* wykład Teatr tańca - o co w tym chodzi? Jak
się łączy teatr z tańcem i czy taka kombinacja
jest popularna w rozwoju sztuk scenicznych?
(propozycja dla uczniów szkół średnich)
* warsztaty teatralne z pensjonariuszami Do-
mu Dziennego Senior-Wigor,
* spacer tematyczny po teatrze świdnickim,
spotkanie z inspicjentką, propozycja dla ucz-
niów szkół podstawowych,
* spacer tematyczny po Kościele Pokoju
(wpisanym na Listę Światowego Dziedzic-
twa Unesco) dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych ,
*warsztat maski teatralnej - w Młodzieżo-
wym Domu Kultury, ul. Nauczycielska

27.09.2019 - piątek
* 2 spotkania/ warsztaty z aktorem/choreo-
grafem w szkołach podstawowych, w tym w
szkole specjalnej,
* spacer tematyczny po Muzeum Dawnego
Kupiectwa (propozycja dla uczniów szkół
podstawowych)
* wykład Teatr tańca - o co w tym chodzi?
Jak się łączy teatr z tańcem i czy taka kombi-
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Akupunktura

Zielarstwo
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Andrzej Poniedzielski - satyryk, humorysta,
poeta, aktor, autor tekstów piosenek min. dla
Grzegorza Turnaua, Edyty Geppert, Sewe-
ryna Krajewskiego. Mistrz Mowy Polskiej,
Ambasador Polszczyzny.

WERNISAŻ WYSTAWY POKONKUR-
SOWEJ "ZESTAW 2019"
13.09.2019, godz. 18:00
Tegoroczne wręczenie nagród konkursu
fotograficznego "Zestaw" oraz wernisaż wy-
stawy odbędzie się  w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy, organizator: ŚOK, MBP

28. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
14.09.2019, godz. 10:00
W Fotomaratonie może wziąć udział każdy
fotografujący aparatem cyfrowym. Zadanie
polega na realizacji w ciągu 12 godzin 12
zadanych tematów fotograficznych, liczy się
kreatywność, indywidualny sposób patrze-
nia na otaczający świat.

nacja jest popularna w rozwoju sztuk sceni-
cznych ( dla Uniwersytetu III Wieku),
* spacer tematyczny "Tropem Cystersów" po
Miejskiej Bibliotece Publicznej (propozycja
dla szkół podstawowych)
* warsztat maski teatralnej - w Młodzieżo-
wym Domu Kultury ( ciąg dalszy),

28.09.2019 - sobota
* warsztaty aktorskie z "Uniwersytetem III
Wieku",
* happening z udziałem uczestników war-
sztatów maski teatralnej - Rynek,
* familijne warsztaty plastyczno-teatralne
propozycja dla dzieci 5-8 lat wraz z rodzica-
mi,
* Salon poezji "Tango Notturno" - koncert
piosenek XX lecia Międzywojennego
NA WSZYSTKIE PROPOZYCJE WSTĘP

WOLNY
Projekt CZAS NA TEATR  dofinansowano ze

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promocji Kultu-
ry

PŁYWALNIA PRZY ULICY RÓWNEJ
ZAPRASZA

Po technologicznej przerwie ponownie za-
praszamy do korzystania z krytej pływalni przy
ulicy Równej. Obiekt czeka na gości od ponie-
działku, 19 sierpnia.

W okresie 19.08-31.08 pływalnia czynna bę-
dzie codziennie od godziny 10.00 do 18.00. W
tym czasie wszystkie godziny będą ogólnodostę-

pne. Od 1 września obiekt czynny będzie od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-22.00
oraz w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00.
Bilety wstępu kosztują 7 zł (ulgowy), 10 zł (nor-
malny). Przy wejściu na godzinę 14.00 obowią-
zują ceny promocyjne 7 zł (normalny), 4 zł (ul-
gowy). Dostępne są również karnety dziesięcio-
wejściowe i promocje dla posiadaczy Świdnic-
kiej Karty Dużej Rodziny i Świdnickiej Karty
Seniora. W obiekcie honorowane są karty Multi-
sport, OK System , FITPROFIT. Szczegółowe
informacje o obiekcie można znaleźć na stronach
internetowych.

W trakcie przerwy technologicznej wykona-
no remont niecki basenowej (uzupełnianie ubyt-
ków, fugowanie itp.), przegląd stacji uzdatniania
wody, odświeżenie holu i części pomieszczeń.
Wykonano też inne drobne prace i naprawy bie-
żące.

JAWOR
ŚWIĘTO CHLEBA I PIERNIKA 2019

Święto Chleba i Piernika wyrosło z tradycji
jaworskiej ziemi, z bogato zapisanych kart histo-
rii, których materialne ślady w piastowskim Ja-

ciąg dalszy na str. 6
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Wstęp 40 zł, miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, organizator: ŚOK

ARTUR ANDRUS - recital kabaretowy
na rzecz Świdnickiego Hospicjum
14.09.2019, godz. 18:00
Koncert Artura Andrusa, na który Państwa
zapraszamy, jest pierwszym krokiem na dro-
dze do budowy hospicjum stacjonarnego w
Świdnicy oraz podziękowaniem dla wszy-
stkich darczyńców i przyjaciół Hospicjum w
Świdnicy: ludzi o wielkim sercu, którzy chcą
wspierać najbardziej potrzebujących świdni-
czan.
Wstęp norm. 90 zł, seniorzy 70 zł; miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

SPEKTAKL NIEMY KELNER 
20-21.09.2019 (piątek, sobota), godz. 20:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 110 zł

BIEG BOLKA ŚWIDNICKIEGO 
21.09.2019 (sobota), godz. 19:00 - 22:00
Park Centralny w Świdnicy, zapisy: 2 5zł

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Sokół Wielka Lipa
21.09.2019, godz. 16:00
Kolejny mecz piłkarzy Dabro-Bau Polonii-
Stal Świdnica. Tym razem rywalem biało-
zielonych będzie solidny zespół Sokoła
Wielka Lipa.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

KONCERT OPERETKOWY 
21.09.2019 (sobota), godz. 18:00
Sala Teatralna ŚOK, Rynek 43, Świdnica,
bilety 60 zł

ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ
[operetka]
21.09.2019, godz. 18:00
Ze Straussem przez Wiedeń to spotkanie z
muzyką pełne niezapomnianych wrażeń! To
także spotkanie z mistrzami opery i operetki
- z Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz kró-
lem walca - Straussem.
Wstęp 60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: MEEK, OH
WHY? [hip-hop / nu-jazz]
21.09.2019, godz. 20:00
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach pro-
jektu Świdnickie Recenzje Muzyczne, dzięki
któremu Wasze recenzje mają wpływ na nasz
repertuar! Koncert odbędzie się dzięki recenzji
albumu "Rękopisy nie płoną" napisanej i prze-
słanej nam przez Szymona Kubatka.
Wstęp 15 zł (przedsprzedaż) / 20 zł, miejsce:
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organiza-
tor: ŚOK

worze każdy może zobaczyć, a nawet ich do-
tknąć. To kontynuacja dorobku naszych przod-
ków i część naszej tożsamości, religii i kultury,
nieodłącznie związana z Jaworem od niemal 700
lat wstecz

Święto Chleba i Piernika, będące kontynu-
acją Międzynarodowych Targów Chleba łączy
sztukę i najwyższy kunszt piekarniczy z różno-
rodnością smaków, gatunków i metod wypieka-
nia. 

W roli głównej - jaworski chleb. Jego siła
tkwi w smaku, odpowiednia miękkość, właściwa
kruchość, przyjemny zapach, ale przede wszy-
stkim skład i receptura, tak dalekie od wielko-
przemysłowych produkcji.

Święto Chleba i Piernika ma również chara-
kter wystawienniczy i rzemieślniczy. Integruje
środowisko branżowe, tworzy i buduje pozytyw-
ne relacje pomiędzy producentami i konsumen-
tami, ukazuje nowoczesne rozwiązania technolo-
giczne w dziedzinie piekarstwa i cukiernictwa,
wreszcie promuje wiodące na polskim rynku fir-
my związane z branżą.

Gwiazdami tegorocznej edycji będą między
innymi: Cleo, Lombard, Sumptuastic, Tulia, Od-
dział Zamknęty.

Program imprezy
piątek, 23 sierpnia 2019

16:00 // Animacje piekarsko-cukiernicze
17:00 // Kłos & Dąbrowski Big Band
17:05 // "Tajemnice warsztatu piernikarza-
odkrywamy i smakujemy" w Muzeum Re-
gionalnym
18:00 // Parada
18:30 // Oficjalne otwarcie XXI edycji
ŚCHiP
19:20 // K-DANCE STUDIO I&A Kowalscy
20:00 // Koncert Tonego Barletty
21:30 // Koncert zespołu JARY OZ OD-
DZIAŁ ZAMKNIĘTY
22:30 // Koncert zespołu LOMBARD

sobota, 24 sierpnia 2019
11:00 // Piernikowa gra terenowa - Kościół
Pokoju
12:00 // Animacje piekarsko-cukiernicze
13:00 // Występy artystyczne miast partner-
skich (Niepołomice, Berdyczów)
15:00 // Quiz z nagrodami (MERCEDES)
15:30 // Występ Roksany Koch
16:00 // Występ zespołu EUFORIA/SWEET
VOICES
16:30 // Konkurs "Piekarz Roku" - rozstrzyg-
nięcie
16:40 // Konkurs "Cukiernik Roku" - roz-
strzygnięcie
16:50 // Konkurs na "Najpiękniejszą Rzeźbę
Piekarsko-Cukierniczą" - rozstrzygnięcie
17:00 // MISS&MISTER ZIEMI JAWOR-
SKIEJ 2019 // 1
17:15 // Bicie rekordu na najdłuższy piernik
w Polsce
18:30 // MISS&MISTER ZIEMI JAWOR-
SKIEJ 2019 // 2
18:50 // Koncert zespołu BIBOBIT
19:50 // MISS&MISTER ZIEMI JAWOR-
SKIEJ 2019 // 3
20:00 // Koncert zespołu TULIA
21:00 // Finał Miss&Mister Ziemi Jaworskiej
- FINAŁ
22:00 // Koncert CLEO
23:00 // Pokaz LASER SHOW

niedziela, 25 sierpnia 2019
10:30 // Występ Zespołu Pieśni i Tańca Zie-
mia Legnicka
11:00 // Ekumeniczne nabożeństwo dzię-
kczynne "Za dar chleba" w Kościele Pokoju
11:05 // Występ zespołu Szymanowianie
11:30 // Występ Zespołu Pieśni i Tańca Zie-
mia Legnicka
12:00 // Występy artystyczne miast partner-
skich (Berdyczów)
12:05 // Wyspa LEGO 
12:30 // Pokaz kulinarny z udziałem Pascala
Brodnickiego
13:30 // Animacje piekarsko-cukiernicze
14:00 // Spektakl dla dzieci Teatr Rozrywki
Trójkąt - "Za siedmioma wiekami"
15:00 // Występ Jaworskiego Zespołu Pieśni
i Tańca

ciąg dalszy ze str. 4
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15:20 // Występ Zespołu Folklorystycznego
Bolkowianie
16:00 // KINO familijne "Jaś i Małgosia",
Muzeum Regionalne w Jaworze
17:00 // Koncert zespołu SUMPTUASTIC

REGATY 
KSIĄŻĘCY SZKWAŁ 2019

XVII Regaty "Książęcy Szkwał 2019" regaty
o Puchar Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w
klasie OMEGA w systemie przesiadkowym od-
będą się w dniach 27-29 września 2019r. Organi-
zatorem regat jest Lokalna Organizacja Turysty-
czna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie" przy
współpracy Świdnickiego Klubu Żeglarskiego.
Zgłoszenia do 19 września 2019r. przyjmuje Lo-
kalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świd-
nicko-Jaworskie" (tel. 74 852 02 90, ul. Wewnę-
trzna 2, 58-100 Świdnica).

Wpisowe od załogi biorącej udział w rega-
tach wyniesie 250,00 zł. Trzydniowe wyżywie-
nie to koszt 140 zł od osoby. Zakwaterowanie w
cenie do 400 zł za dwa noclegi w domkach z
pełnym węzłem sanitarnym. Na regaty mogą się
również wybrać kibice, którzy będą mieli możli-
wość korzystania ze sprzętu pływającego (rowe-
ry wodne). Na sobotę zaplanowano biesiadę że-
glarską przy ognisku.

Program imprezy
27 września 2019 r. /piątek/

do godz. 19:00 // przyjazd i zakwaterowanie
18:00 - 20:00 // kolacja
20:00 // odprawa sterników, losowanie

28 września 2019 r. /sobota/
8:00 - 10:00 // śniadanie w formie bufetu
szwedzkiego

10:00 // oficjalne otwarcie XVII Regat Że-
glarskich "Książęcy Szkwał"
11:00 - 14:00 // biegi regatowe
14:00 - 15:00 // obiad
15:00 - 17:00 // biegi regatowe
18:30 // biesiada żeglarska przy ognisku.

29 września 2019 r. /niedziela/
8:00 - 10.00 // śniadanie w formie bufetu
szwedzkiego
10:00 - 13:00 // biegi regatowe
13:00 - 14:00 // obiad
14:30 // ogłoszenie wyników i oficjalne za-
kończenie regat

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
04.08.2019r. godz.15.35 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie dotyczące zakłócania spoko-
ju w niedzielę przez osobę koszącą trawę
kosiarką spalinową przy ulicy Sikorskiego
42. Zgłaszającego poinformowano, że w dni
świąteczne można wykonywać taką pracę i
nie wchodzi tu w grę zakłócanie spokoju.
Pomimo tego faktu strażnicy poprosili ko-
szącego trawę, aby przerwał pracę, gdyż jest
to uciążliwe dla okolicznych mieszkańców,
którzy w tym dniu chcieli wypocząć. Prośba
została spełniona.

www.expressem.eu www.expressem.eu

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

CZAS NA TEATR
25.09.2019, godz. 10:00
Podczas projektu CZAS NA TEATR odbędą
się wydarzenia artystyczne: warsztaty, poka-
zy, spacery tematyczne, spotkania autorskie,
dyskusje, które zrealizowane zostaną m.in.:
w miejscach dziedzictwa kulturowego, w
placówkach edukacyjnych, salach Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury, ale także w prze-
strzeni publicznej.
Wstęp wolny, miejsce: różne, organizator:
ŚOK

METALOWY PIĄTEK W BOLKO
27.09.2019, godz. 19:00
Trzon naszej składanki będą stanowić ze-
społy polecane przez muzyków Collision /
Disorder / Plethora. Oprócz ich własnych
nagrań, usłyszycie też m.in. Behemoth / Jin-
jer / KAT & Roman Kostrzewski / Lilla
Veneda / Nightwish / Rammstein / Vader /
Ketha (tych ostatnich wyjątkowo poleca
Johnny Trzy Palce)
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

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

ciąg dalszy na str. 8
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04.08.2019r. godz.16.20 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie mieszkanki Świdnicy, która zaobserwo-
wał na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr
8, grupę około 30 osób, które zdaniem zgła-
szającej przygotowywały się do bójki. Na
miejsce skierowano patrol straży miejskiej
oraz dwa patrole Policji. Na widok nadjeż-
dżających radiowozów cała grupa rozeszła
się w różnych kierunkach. Czy była to "usta-
wka" czy też inne spotkanie towarzyskie nie
udało się ustalić.

05.08.2019r. o godz. 1.52  
Dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie dotyczące kradzieży drew-
nianych stempli z terenu budowanego hospi-
cjum przy ulicy Leśnej. Na miejscu strażnicy
ujęli sprawcę kradzieży drewna, a następnie
przekazali go Policji.

06.08.2019r. o godz. 11.36 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie dotyczące spalania odpadów
z tyłu budynku przy ulicy Kątnej 6. Skiero-
wany na miejsce patrol nie potwierdził tego
zgłoszenia. Jednak już o godzinie 12.15, ten
sam patrol zauważył podejrzane zadymienie
w rejonie ulicy Pileckiego. W tym wypadku
ujęto dwie osoby
wypalaj ące mie-
dziane kable. Obu
sprawców ukarano
wysokimi mandata-
mi.

09.08.2019r. godz.13.05 
Do dyżurnego stra-
ży miejskiej zgłosi-
ła się kobieta, która
na terenie dworca
autobusowego w
centrum przesiad-
kowym znalazła na
ławce portfel. W
środku znajdowały
się dokumenty wła-
ściciela oraz kwota
720 złotych. Jesz-
cze tego samego
dnia portfel wraz z
zawartością wrócił
do roztargnionego
pasażera.  

10.08.2019r. godz.14.15 
Dyżurny stra ży
miejskiej otrzymał
zgłoszenie miesz-
kanki  Świdnicy,
która zaobserwo-
wała fakt, iż na stry-
chu budynku przy
ulicy Różanej ,
gdzie ma swoją sie-
dzibę jeden z ban-
ków, uwięzione zo-
stały gołębie, które
rozpaczliwie usiło-

wały się wydostać. Ze względu na weekend
uwolnienie gołębi nie było sprawą łatwą.
Ostatecznie udało się nawiązać kontakt z
administratorem budynku , który skierował
tam swoje służby techniczne. Gołębie zosta-
ły uwolnione.

10.08.2019r. o godz. 17.52  
Dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie dotyczące mężczyzny w
podeszłym wieku, który ubrany jedynie w
bieliznę i kapcie przebywał w pobliżu ko-
ścioła przy ulicy Prądzyńskiego. Funkcjona-
riusze, którzy przybyli na miejsce mieli prob-
lem w nawiązaniu kontaktu z mężczyzną. Po
pewnym czasie ustalono, że mieszka on przy
ulicy Bema i ma 86 lat. Mężczyzna nie był w
stanie wyjaśnić w jakich okolicznościach
opuścił swoje miejsce zamieszkania. Po
chwili na miejscu pojawiła się żona ucieki-
niera. Kobieta wyjaśniła, że mąż wykorzy-
stał chwilę jej nieuwagi i wyszedł z mieszka-
nia. Oboje zostali odwiezieni do miejsca za-
mieszkania.

11.08.2019r. o godz. 19.45 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie mieszkanki Świdnicy, która
będąc na spacerze nad zalewem w rejonie
ulicy Polna Droga, zauważyła leżącego na
ławce mężczyznę. Niestety nie mogła nawią-
zać z nim żadnego kontaktu. Po chwili osoba
ta dostała drgawek. Dyżurny natychmiast
wezwał na miejsce zespół pogotowia ratun-
kowego oraz skierował w ten rejon patrol.
Przybyły na miejsce lekarz stwierdził, że
mężczyzna znajduje się w stanie upojenia

Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 10 zł; sprzedaż: sekretariat Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
ta Oborniki Wlkp.
28.09.2019, godz. 18:00
Pierwszy w nowym sezonie występ przed
własną publicznością szczypiornistów
ŚKPR-u Świdnica. Rywalem będzie solidna
Sparta Oborniki Wlkp.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

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

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Bielawianka
05.10.2019, godz. 15:00
Odwieczny rywal - Bielawianka stanie na
drodze piłkarzy Dabro Bau Polonii-Stali
Świdnica w kolejnym meczu IV ligi.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

WKA WORLD KICKBOXING AND
KARATE ASSOCIATION- MISTRZO-
STWA ŚWIATA WKA
09.10-13.10.2019, gpdz. 09:00
Mistrzostwa Świata najstarszej Federacji
Kickboxingu. Świdnica będzie gospoda-
rzem jednej z najbardziej prestiżowych im-
prez związanych ze sztukami walki - Mi-
strzostw Świata WKA. Zapewnione nieza-
pomniane wrażenia i emocje!
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alkoholowego i nie wymaga pomocy medy-
cznej. Delikwent został przewieziony do Ko-
mendy Powiatowej Policji, a następnie umie-
szczono go do wytrzeźwienia w izbie zatrzy-
mań. Za czyn swój będzie odpowiadał przed
Sądem Rejonowym w Świdnicy.

15.08.2019r. o godz. 8.32 
Mieszkaniec ulicy Podmiejskiej zgłosił do

dyżurnego straży zakłócanie spokoju w dzień
świąteczny przez jakąś maszynę, która wydaje
przeraźliwe dźwięki. Na miejscu patrol straży
stwierdził, że w pobliskim ogrodnictwie pracuje
maszyna służąca do płukania marchwi. Pomimo
faktu, iż nie ma formalnego zakazu wykonywa-
nia pracy w dni świąteczne, poproszono właści-
ciela ogrodnictwa, aby wstrzymał pracę maszyny
w tym dniu, gdyż może to przeszkadzać sąsia-
dom, którzy chcieli odpocząć. Problem udało się
rozwiązać.

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

GMINA ŚWIDNICA
W URZĘDZIE GMINY ZAPŁACISZ
KARTĄ, TELEFONEM, BLIKIEM  

Informujemy, że Urząd Gminy Świdnica
przystąpił do Programu Polska Bezgotówkowa.
W kasie Urzędu uruchomiony został terminal
płatniczy, za pomocą którego można dokonywać
płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VI-
SA, MasterCard oraz płatności mobilne BLIK.

Możliwość dokonywania płatności bezgo-
tówkowych jest odpowiedzią na oczekiwania
mieszkańców naszej gminy i klientów odwiedza-
jących nasz urząd. Płatności bezgotówkowe nie
są obciążane przez Urząd Gminy żadnymi dodat-
kowymi opłatami.

Program Polska Bezgotówkowa jest wspól-
ną inicjatywą: banków - wydawców kart, agen-
tów rozliczeniowych oraz organizacji płatni-
czych Visa i Mastercard wspieraną przez Mini-

sterstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ce-
lem Programu Polska Bezgotówkowa jest rozpo-
wszechnianie płatności bezgotówkowych wśród
klientów oraz zrównanie dostępności płatności
bezgotówkowych z płatnościami gotówkowymi
poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płat-
ności bezgotówkowych.Zachęcamy do korzysta-
nia z tej formy płatności.

Pragniemy przypomnieć, że z podobnej for-
my płatności można  skorzystać w kasie Świd-
nickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunal-
nego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej, regulując
opłaty za wodę i ścieki. Mobilne terminale płat-
nicze posiadają również inkasenci podczas od-
czytu wodomierzy. Zatem płatność kartami płat-
niczymi może nastąpić na terenie nieruchomości
Odbiorcy. 

DOŻYNKI GMINNE W PSZENNIE  
Gmina Świdnica ma szczególne powody do

uroczystego dziękczynienia za plony ziemi. To
największa gmina rolnicza w powiecie świdnic-
kim. I chociaż nie zawsze zdarzają się obfite
zbiory, to jednak starannie pielęgnowana trady-
cja ma znaczący wpływ na umacnianie i kształ-
towanie lokalnych społeczności.

Dożynki gminne to święto rolników i miesz-
kańców naszej gminy. Jesteśmy typową gminą o
charakterze rolniczym. Blisko 3/4 jej obszaru
zajmują użytki rolne (14 574 ha; 70,1% powie-
rzchni gminy). Cieszymy się, że w niedzielę, 25
sierpnia Pszenno będzie najważniejszym pun-
ktem na mapie gminy Świdnica i że będziemy

mogli gościć rolników,
sadowników, ogrodni-
ków i wiele zaproszo-
nych osób na naszych
dożynkach. Święto Plo-
nów pokazuje nam jak
trudna jest praca pol-
skiego rolnika, ale zara-
zem zwraca naszą uwa-
gę na jej piękno i sens. Z
dumą mogę powiedzieć,
że nasi rolnicy z powo-
dzeniem sięgają po fun-
dusze europejskie, mod-
ernizując i unowocześ-
niając swoje gospodar-
stwa - mówi Teresa Ma-
zurek,  wójt  gminy
Świdnica.

Obrzęd dożynkowy
i misterium chleba, sta-
ropolski zwyczaj pole-
gający na dzieleniu się
poświęconym chlebem
wypieczonym z tegoro-
cznych zbóż, liczne
konkursy z cennymi na-
grodami, występ gwiaz-
dy dożynek BRAThAN-
KI - to jedne z wielu
atrakcji, które czekają
na wszystkich, którzy
zdecydują się spędzić
niedzielę 25 sierpnia w
Pszennie. Dożynkom
tradycyjnie towarzy-
szyć będą konkursy na
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Miejsce: Świdnica,organizator: Fighter
Klub Kaczmarek i Grodowski

RECENZJE MUZYCZNE: 71TONMAN
[doom metal]
12.10.2019, godz. 19:00
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach
projektu Świdnickie Recenzje Muzyczne,
dzięki któremu Wasze recenzje mają wpływ
na nasz repertuar!
Wstęp informacja niebawem, miejsce: Klub
Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organizator:
ŚOK

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Polonia Trzebnica
12.10.2019, godz. 15:00
Jak spiszą się piłkarze Dabro-Bau Polonii-
Stali Świdnica w starciu ze swoją imiennicz-
ką z Trzebnicy.
Miejsce: stadion OSiR im. Janusza Kusociń-
skiego, ul. Śląska 35, organizator: MKS Po-
lonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - GO-
KiS Kąty Wr.
12.10.2019, godz. 18:00
Do Świdnicy zawita jeden z faworytów ligi.
Jak na tym tle zaprezentuje się młoda świd-
nicka drużyna?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

ALICJA MAJEWSKA: ŻYĆ SIĘ CHCE
(koncert)
12.10.2019, godz. 19:00
20 października 2019, godz. r. na scenie
Świdnickiego Ośrodka Kultury zabrzmi je-
den z najpiękniejszych głosów polskiej pio-
senki lirycznej. Tego wieczoru wystąpi Ali-
cja Majewska z koncertem promującym naj-
nowszą pytę "Żyć się chce", która ukazała się
w marcu 2019, godz. roku.
Wstęp bilety: 100 zł (parter) / 90 zł, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

EDUKACJA RITY
25.10.2019, godz.  19:00
Komediodramat? Komedia romantyczna?
Tragikomedia? - w najnowszej sztuce
Wrocławskiego Teatru Komedia, zatytuło-
wanej "Edukacja Rity" każdy znajdzie coś
dla siebie. To znakomita, bawiąca nas i
wzruszająca sztuka 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

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Piast Żerniki
26.10.2019, godz. 15:00
Solidny ligowy średniak - Piast Żerniki sta-
nie na drodze piłkarzy Dabro Bau Polonii-
Stali Świdnica w meczu 12. kolejki IV ligi.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica
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Darowizny pieniężne dokonywane w obrę-
bie najbliższej rodziny mogą skorzystać ze zwol-
nienia z opodatkowania podatkiem od spadków
i darowizn. Jednym z warunków jest zgłoszenie
otrzymania darowizny. Co istotne, pieniądze dla
bliskiej osoby można przekazać na rzecz osoby
trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku
jako spłata kredytu.

Zaznaczmy na początek, że w myśl art. 1 ust.

1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od
spadków i darowizn podatkowi od spadków i
darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne
własności rzeczy znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątko-
wych wykonywanych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Podatek od darowizny
Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od

spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży
na nabywcy własności rzeczy i praw majątko-
wych. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy
przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez dar-
czyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego,
a w razie zawarcia umowy bez zachowania prze-
widzianej formy - z chwilą spełnienia przyrze-
czonego świadczenia; jeżeli ze względu na przed-
miot darowizny przepisy wymagają szczególnej
formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek po-
datkowy powstaje z chwilą złożenia takich
oświadczeń.

Kwoty od podatku
Podatek od spadków i darowizn płaci się

według skali podatkowej. Aktualnie kwoty wol-
ne z opodatkowania wynoszą:

- dla nabywców zaliczonych do pierwszej
grupy podatkowej - 9637 zł.

- dla drugiej grupy - 7276 zł.
- dla trzeciej - 4902 zł.
Wyjaśnijmy, że:
- do grupy I zalicza się małżonka, zstępnych,

wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeń-
stwo, ojczyma, macochę i teściów,

- do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeń-
stwo rodziców, zstępnych i małżonków pasier-
bów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo mał-
żonków, małżonków rodzeństwa małżonków,
małżonków innych zstępnych,

- do grupy III - innych nabywców.
Zwolnienie z podatku najbliższej rodziny
Dodatkowo, zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy

zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy
lub praw majątkowych przez małżonka, zstę-
pnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczy-
ma i macochę, jeżeli:

* zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw
majątkowych właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od
dnia powstania obowiązku podatkowego, a

w przypadku nabycia w drodze dziedzicze-
nia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawo-
mocnienia się orzeczenia sądu stwierdzają-
cego nabycie spadku, oraz
* udokumentują - w przypadku gdy przed-
miotem nabycia tytułem darowizny lub po-
lecenia darczyńcy są środki pieniężne, a war-
tość majątku nabytego łącznie od tej samej
osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok,

w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doli-
czona do wartości rzeczy i praw majątkowych
ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł  -
ich otrzymanie dowodem przekazania na ra-
chunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek,
inny niż płatniczy, prowadzony przez bank lub
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredyto-
wą lub przekazem pocztowym.
Najbliższa rodzina może zatem skorzystać ze

zwolnienia z opodatkowania darowizny, jeśli osoba
obdarowana dokona zgłoszenia faktu otrzymania
darowizny w ciągu 6 miesięcy. Zgłoszenia dokonu-
je się w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2.
Zgłoszenie takie nie jest wymagane w sytuacji, gdy
wartość darowizny nie przekracza kwoty 9637 zło-
tych. Trzeba jednak pamiętać, że do limitu tego
wlicza się darowizny z ostatnich pięciu lat.

Przekazanie na rzecz osoby trzeciej
Jeżeli przedmiotem darowizny są środki pie-

niężne, dodatkowym warunkiem zwolnienia od
podatku, poza zgłoszeniem nabytych środków
pieniężnych naczelnikowi urzędu skarbowego,
jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem
przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na
jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredyto-
wej lub przekazem pocztowym.

Jak potraktować jednak darowiznę, która jest
przekazywana bezpośrednio na rachunek banko-
wy osoby trzeciej, np. dewelopera sprzedającego
mieszkania? Kwestia ta jest dość często analizo-
wana przez organy podatkowe. Na szczęście do-
minuje jedna i spójna linia interpretacyjna w tym
zakresie. Tytułem przykładu powołajmy się na
interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Kato-
wicach z 29 lutego 2016 r., nr IBPB-2-1/4515-
227/15/BJ. Ze stanu faktycznego przedstawione-
go we wniosku o jej wydanie wynikało, że syn
razem z rodzicami zamierzali kupić mieszkanie
na współwłasność. Syn postanowił wziąć kredyt
i część pieniędzy podarować rodzicom. Pienią-
dze zamierzał jednak przekazać bezpośrednio na
konto sprzedawcy mieszkania. Podatnicy mieli
wątpliwość, czy w takim przypadku, rodzice bę-
dą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku od
spadków i darowizn. Nie byli pewni, czy syn
może od razu przelać pieniądze na konto sprze-
dawcy, czy może powinien najpierw przekazać
pieniądze im. Rozstrzygnięcia wymagała zatem
kwestia, czy warunek określony w art. 4a ustawy
o podatku od spadków i darowizn dotyczący

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - SPR
Oleśnica
26.10.2019, godz. 18:00
beniaminek II ligi - SPR Oleśnica stanie na
drodze piłkarzy ręcznych ŚKPR-u Świdnica
w meczu 7. kolejki II ligi
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Jedyn-
ka Siewierz
09.11.2019, godz. 17:30
Mocna drużyna Jedynki Siewierz stanie na
drodze siatkarek Polonii w kolejnym meczu.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR -
Szczypiorno Gorzyce Wielkie
16.11.2019, godz. 18:00
Choć rywale są beniaminkiem II ligi, to wy-
mieniani są w gronie głównych faworytów
rozgrywek. Przed Szarymi Wilkami trudne
zadanie!
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - SMS
PZPS Szczyrk
23.11.2019, godz. 17:30
Młode siatkarki uczące się w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Szczyrku spróbują
pokrzyżować szyki zawodniczkom Polonii
w kolejnym meczu II ligi.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Silesia
Mysłowice
30.11.2019, godz. 15:00
Trudne zadanie przed siatkarkami Polonii.
W kolejnym meczu II ligi podejmą mocny
zespół Silesii/Volley Mysłowice.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Zew
Świebodzin
30.11.2019, godz. 18:00
Czy młodej drużynie ŚKPR-u Świdnica uda
się wzbogacić o trzy punkty w starciu z
nieobliczalnym Zwem Świebodzin?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Trój-
ka Nowa Sól
14.12.2019, godz., godz. 18:00
Ostatni mecz pierwszej rundy rozgrywek.
Szare Wilki zmierzą się z solidną Trójką
Nowa Sól.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica
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udokumentowania otrzymania środków pienięż-
nych dowodem przekazania na rachunek banko-
wy nabywcy jest spełniony także w przypadku,
gdy środki pieniężne będące przedmiotem daro-
wizny zostały przekazane na rzecz rodziców,
zgodnie z zawartą umową, ale na rachunek ban-
kowy osoby trzeciej - sprzedawcy.

Skutki przekazania pieniędzy
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

stwierdził, że gdy środki pieniężne będące przed-
miotem darowizny zostały przekazane bezpośred-
nio na rachunek bankowy osoby trzeciej (np. zbyw-
cy lokalu mieszkalnego), lecz na rzecz obdarowa-
nego, należy uwzględnić linię orzeczniczą w takich
sprawach wyznaczoną przez Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny. Zgodnie z poglądem tego Sądu, podle-
ga zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowi-
zny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało
zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym
czasie i udokumentowane dowodem przekazania
na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż
obdarowany, podmiotu, ale na rzecz osoby obdaro-
wanej. W konsekwencji przyjętej przez Naczelny
Sąd Administracyjny interpretacji przepisu art. 4a
pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
należy stwierdzić, że w przypadku gdy przedmio-
tem nabycia tytułem darowizny lub polecenia dar-
czyńcy są środki pieniężne, warunek określony w
tym przepisie jest spełniony także wtedy, gdy na-
bywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem
przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trze-
ciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytu-
łem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wo-
bec tej osoby trzeciej.

Ważne wyroki NSA
Tytułem potwierdzenia powyższej tezy

warto powołać się na utrwaloną linię orzeczni-

czą NSA w omawianej kwestii, w szczególności
na:

wyrok z 12 kwietnia 2013 r., sygn. II FSK
1627/11, zgodnie z którym () ustanowiony przepi-
sem art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i
darowizn wymóg udokumentowania dokonanej
darowizny należy traktować jedynie jako wymóg
natury technicznej mający na celu potwierdzenie
faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej
darowizny (...). Także rezultaty wykładni celowo-
ściowej nie prowadzą do wniosku, aby warunkiem
skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania była
osobista wpłata kwoty darowizny przez darczyńcę
na rachunek bankowy obdarowanego,

wyrok z 14 marca 2012 r., sygn. II FSK
1534/11, zgodnie z którym () podlega zwolnieniu
od podatku nabycie tytułem darowizny środków
pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone
organowi podatkowemu we właściwym czasie i
udokumentowane dowodem przekazania na rachu-
nek bankowy prowadzony dla innego, niż obdaro-
wany, podmiotu, ale na rzecz osoby obdarowanej.
Sformułowanie użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku od spadków i darowizn "na rachunek
bankowy nabywcy" nie oznacza, że musi to być
konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego,

wyrok z 27 czerwca 2018 r., sygn. akt II
FSK 1873/16, zgodnie z którym: Gwarancyjny
charakter udokumentowania przelania środków
pieniężnych, stanowiących przedmiot darowi-
zny, na rachunek bankowy obdarowanego (art.
4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i
darowizn) powoduje, że warunek ten można uz-
nać za spełniony także wtedy, gdy środki te zo-
staną przelane na wskazany przez obdarowanego
rachunek bankowy innego podmiotu w wykona-
niu zobowiązania ciążącego na obdarowanym.

źródło: www.podatki.biz
oprac. redakcyjne

DIAMENTOWY JUBILEUSZ IRENY
SANTOR
Data: 30 listopada 2019
Godzina: 18.00 
Miejsce: Teatr Miejski w Jaworze
Bilety do nabycia w kasie Teatru lub na
www.JOK.jawor.pl w cenie:
100,00 zł - do 30 września 
110,00 zł - do 30 listopada

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

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-
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najładniejszy wieniec dożynkowy oraz naj-
piękniejszy stragan. - Mam nadzieję, że podo-
bnie jak w roku ubiegłym sołectwa zaprezen-
tują swoje przepiękne bochny chleba i wieńce
dożynkowe. Będą one dowodem podziękowa-
nia i uznania dla wszystkich pracujących w
rolnictwie i na rzecz rolnictwa. Dożynki to
czas dziękczynienia ale i zabawy. Dlatego też
zadbaliśmy o liczne atrakcje dla całych rodzin.
Bogato przystrojone stragany każdego roku są
ozdobą dożynek w gminie Świdnica. To właś-
nie na nich gospodynie prezentują to, co naj-
smaczniejsze, a serwowane produkty od lat
mają już swoich stałych odbiorców - dodaje
gospodarz Gminy.

Święto Plonów to z pewnością najbardziej
rozśpiewana, najbarwniejsza i najważniejsza
uroczystość organizowana corocznie w gminie
Świdnica.

Ogrom pracy włożony przez pracowników
urzędu, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji, jednostek pomocniczych, ochotniczych

straży pożarnych, a przede wszystkim współgo-
spodarzy dożynek, mieszkańców Pszenna i or-
ganizacji w niej działających niech wraca w
radosnych uśmiechach i szczęśliwych spojrze-
niach gości, którzy tak licznie, każdego roku
odwiedzają nasze dożynki. Już teraz pragnę
wszystkim podziękować za ten trud przy orga-
nizacji najważniejszego wydarzenia w gminie
Świdnica.

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne
do Pszenna, w niedzielę 25 sierpnia.

***
Anna Huzar i Dariusz Szczepanik z Pszen-

na pełnić będą w tym roku zaszczytną funkcję
Starosty i Starościny Dożynek Gminnych.

Dariusz Szczepanik - 41 lat, od urodzenia
mieszkaniec Pszenna. Żonaty, ojciec 2 córek:
Darii i Maji. Z rolnictwem związany od najmłod-
szych lat, ponieważ rodzice wcześniej prowadzi-
li gospodarstwo rolne. Pan Dariusz obserwował
pracę ojca, a także często sam włączał się w
aktywną pracę na roli. Pasję i szacunek dla pracy
rolnika przekazali mu jego rodzice. Stąd od naj-
młodszych lat pomagał w prowadzeniu gospo-
darstwa rolnego. Jest aktywnym młodym rolni-
kiem. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierz-
chni 70 ha, które systematycznie rozwija i uno-
wocześnia. Specjalizuje się w produkcji roślin-
nej, uprawie zbóż, rzepaku i buraków cukro-
wych. Pan Dariusz jest nie tylko aktywnym rol-
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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.
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.

ARTUR ANDRUS "SOKRATESA 18" -
recital kabaretowy na rzecz Świdnickiego
Hospicjum
Data: 14 września 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: Dochód ze sprzedaży biletów zosta-
nie przeznaczony na budowę stacjonarnego
hospicjum w Świdnicy. Cena: przedsprze-
daż: norm. 90 zł, seniorzy 70 zł; od września:
norm. 100 zł, seniorzy 85 zł
Sprzedaż: do nabycia w sekretariacie Świd-
nickiego Ośrodka Kultury

Koncert to podziękowanie dla darczyńców i
przyjaciół Hospicjum, ludzi o wielkim ser-
cu, którzy nas wspierają i są z nami na dobre
i na złe. A Hospicjum w Świdnicy działa już
25 lat. Pomaga chorym na choroby nowo-
tworowe i robi to bezpłatnie dzięki wsparciu
mieszkańców, którzy mu ufają.
- Chcemy się spotkać na tym koncercie, aby
podziękować za okazane serce i poznać na-
szych przyjaciół. Koncert będzie wyjątkowy
również dlatego, że dochód ze sprzedaży
biletów przeznaczony jest na budowę hospi-
cjum stacjonarnego w Świdnicy - mówi pre-
zes Hospicjum, Joanna Gadzińska. - Chce-
my stworzyć miejsce, w którym zapewnimy
potrzebującym mieszkańcom całodobową
opiekę w chorobie i w którym każdy będzie
się czuł jak w domu, wśród bliskich.
Gwiazdą koncertu będzie Artur Andrus,
dziennikarz, poeta, autor tekstów piosenek,
artysta kabaretowy, co jakiś czas konferan-
sjer różnych imprez kabaretowych, komen-
tator "Szkła kontaktowego", do listopada
2017 r. redaktor trójkowej "Akademii rozry-
wki". Aktualnie współpracuje z radiem RMF
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nikiem, ale człowiekiem z wielką pasją sportową
i muzyczną. Mówi o sobie, że "gra na gitarze jest
moim drugim, wielkim zamiłowanie, a pier-
wszym bieg. Pełni funkcję wiceprezesa Świd-
nickiej Grupy Biegowej. W tegorocznych wy-
borach do Izb Rolniczych został wybrany de-
legatem do Rad Powiatowych Dolnośląskiej
Izby Rolniczej.

Anna Huzar - 33 lata, od 13 lat mieszkanka
Pszenna. Mężatka, mama 2 synów: Szymona i
Filipa. Z wykształcenia technik agrobiznesu oraz
magister w zakresie zarządzania jakością.
Wspólnie z mężem Krzysztofem prowadzi go-
spodarstwo rolne o powierzchni 40 ha, które
wchodzi w skład rodzinnego gospodarstwa o
łącznej powierzchni 320 ha. Tradycje rolnicze w
jej rodzinie dominowały od pokoleń. Przywiąza-
nie do ziemi, szacunek do pracy rolnika od wielu
lat przekazywał jej dziadek, a następnie ojciec.
Specjalizuje się w uprawie zbóż, rzepaku i kuku-
rydzy. Pani Anna aktywnie uczestniczy w życiu
społecznym na terenie Pszenna. Czynnie współ-

pracuje z placówkami oświatowymi podczas or-
ganizacji imprez okolicznościowych oraz uro-
czystości szkolnych i środowiskowych. Jej pasją
jest florystyka, którą rozwija pracując w kwia-
ciarni "Bratek" w Pszennie.

MIESZKAŃCY GMINY DZIĘKUJĄ
ZA ZEBRANE PLONY  

Jak co roku w sołectwach Słotwina i Stacho-
wice odbyły się dożynki wiejskie, które są po-
dziękowaniem rolników za zebrane plony .

Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do
modlitwy w intencji rolników. Oprócz dziękczy-
nienia za tegoroczne plony proszono o Boże
Błogosławieństwo w tej niełatwej pracy rolnika,
o zdrowie i urodzaje w kolejnym roku. Wspólne
biesiadowanie było okazją do wzajemnej inte-
gracji mieszkańców i podziwiania programów
artystycznych w wykonaniu zespołów śpiewa-
czych.

i

Classic. Jednym słowem artysta wszech-
stronny, który wystąpi z recitalem kabareto-
wym "Sokratesa 18".
Usłyszymy znane, lubiane, wciąż oczekiwa-
ne utwory, będące już niekwestionowanymi
przebojami piosenki kabaretowej. Pojawią
się także nowe, pochodzące z premierowego
Albumu pt. "Sokratesa 18". O podróżach -
dalekich i bliskich. O miejscach. Takich, w
których autor był i takich, w których go nie
było, bo niektóre nawet nie istnieją. O uczu-
ciach. Własnych i cudzych. Przeżytych, za-
uważonych, zasłyszanych i zmyślonych.
Trochę poważnie i trochę nie. Piosenki będą
przeplatane wierszami, humorystycznymi
komentarzami, anegdotami, zawsze na naj-
wyższym poziomie - o czym chyba nikogo,
kto zetknął się z tym Artystą , nie trzeba
przekonywać.
Arturowi Andrusowi towarzyszą muzycy:
Wojciech Stec - fortepian, gitara, Łukasz
Borowiecki - kontrabas, akordeon, Łukasz
Poprawski - saksofony, klarnet, Paweł Żej-
mo - perkusja.

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, Kalmanem oraz kró-
lem walca - Straussem.  W ten wieczór usły-
szą Państwo najbardziej znane i lubiane arie
i duety, takie jak "Wielka sława to żart",
"Usta milczą, dusza śpiewa", "Twoim jest
serce me", "W rytm walczyka" w wykonaniu
utalentowanych młodych artystów - laure-
atów prestiżowych konkursów, koncertują-
cych na co dzień zarówno w Polsce, jak i za
granicą. W taneczny nastrój wprawią Pań-
stwa walce, polki i czardasze zagrane przez
kameralny zespół instrumentalny. Nie za-
braknie również wirtuozowskich popisów,
jak choćby skrzypcowy "Czardasz" Montie-
go czy "Taniec węgierski" Brahmsa brawu-
rowo 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
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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 Tydzień będzie obfitował w niespodzianki
i wydarzenia, które będą dla Ciebie zaskoczeniem.
Niestety, nie wszystko da się przewidzieć. Nie
martw się drobiazgami. Interesy będą się rozwijały
pomyślnie. Unikaj skąpców i pieniaczy. Kontakty z
nimi nie przyniosą żadnych korzyści. 
BYK Będziesz miał dobre dni. Zrealizujesz swoje
zamierzenia i będziesz coś planował. Dobre układy
towarzyskie umożliwią działania, na których Ci za-
leży. Zdrowie dopisze, dobry humor także. Sprawy
sercowe bez zmian. W dalszej perspektywie ważne
wydarzenie rodzinne. Będziesz o nim długo myślał.
BLIŹNIĘTA Będziesz rozczarowany czyimś za-
chowaniem. Może to być zawód ze strony przyja-
ciela. Nie bądź jednak surowy w ocenach. Ważne to,
co Was łączy, a nie dzieli. W pracy wszystko po
staremu. Nadal powinieneś się starać. Sukcesy
przyjdą niebawem. Planując kolejne wydatki bierz
pod uwagę zasobność swojego portfela. 
RAK Jesteś za bardzo skoncentrowany na sobie i
tym, co Ciebie dotyczy. Nie masz otwartych oczu na
potrzeby swoich bliskich. To błąd. Wszelkie nie-
porozumienia wynikają właśnie z tego. Bardzo do-
bra sytuacja materialna. Nareszcie nie będziesz się
martwił o pieniądze. Oczekuj wiadomości od kogoś
spod znaku Ryb. Przyjdzie w tym tygodniu. 
LEW Udzieliła Ci się jesienna melancholia. Często
jesteś smutny, a monotonia dnia codziennego nieko-
rzystnie wpływa na Twój nastrój. Odbuduj kontakty
towarzyskie. Jesteś bardzo lubiany, więc nie będzie z
tym problemu. Musisz ciekawie zorganizować wolny
czas. I naprawdę, nie trzeba do tego dużych pieniędzy.
PANNA W najbliższych dniach odpoczniesz trochę
od pracy zawodowej. Obowiązków będzie jakby
mniej, a atmosfera wśród współpracowników uleg-
nie znacznej poprawie. W domu bez konfliktów.
Będziecie wspólnie planować jakieś wydatki. Spra-
wy finansowe na spodziewanym przez Ciebie po-
ziomie. 
WAGA Powinieneś wyjaśnić nieporozumienia z
partnerem bo mogą się one przerodzić w głębszy

konflikt. Nie bądź taki zasadniczy. W pracy przybę-
dzie obowiązków, ale równocześnie pojawią się no-
we perspektywy zarobkowania. Będziesz miał wiele
wątpliwości związanych z najbliższymi wydatkami.
SKORPION Najwyższy czas, abyś zabrał się do
pracy. Pogrążyłeś się w niebezpiecznej stagnacji.
Źle to wróży Twojej przyszłości związanej z życiem
zawodowym. Oczekuj wizyty bądź rozmowy tele-
fonicznej ze strony kogoś, z kim długo nie miałeś
kontaktu. Będzie to kobieta. Oszczędnie gospodaruj
posiadaną gotówką
STRZELEC W najbliższym czasie skoncentrujesz
się na swoich zainteresowaniach. Będziesz miał
okazję zająć się swoim hobby. Nawiążesz kontakt z
kimś, kto podziela Twoją pasję. Wspólnie możecie
wiele osiągnąć i przeżyć wspaniałą przygodę. Nie
zaniedbuj jednak obowiązków, bo przebudzenie
może być bolesne. 
KOZIOROŻEC Zrób sobie małą przerwę i postaraj
się odpocząć od codziennych obowiązków. Jesteś
ostatnio przepracowany, a problemy domowe potęgu-
ją zmęczenie i znużenie. Zacznij porządkować powoli
swoje sprawy. Podziel obowiązki między domowni-
ków. Przyjaciel czeka na wiadomość od Ciebie. 
WODNIK Odniesiesz dwa znaczące sukcesy na
gruncie zawodowym. Musisz jednak wykazać się
dyplomacją i być cierpliwym. Tym samym sprawy
finansowe potoczą się fantastycznie. Niestety bę-
dzie się to wiązało z brakiem czasu dla bliskiej
osoby. Postaraj się jakoś jej to wynagrodzić. 
RYBY Będzie dużo obowiązków i spraw do zała-
twienia, z którymi jednak świetnie sobie poradzisz.
Gwiazdy będą Ci sprzyjały i dodawały sił wital-
nych. Sukces kogoś z rodziny spowoduje, że w
domu zapanuje radość i nadzieja na przyszłość. Nie
żałuj sobie na drobne przyjemności. 

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

◆ Firma MPT Dziewiętmastki (Radio-Ta-
xi) zatrudni pracownika na stanowisku
dyspozytora. Tel. 603 782 325.

P R A C A

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

 N A U K A 

◆ Sprzedam mieszkanie 89 m kw., 3 poko-
je, I piętro, garaż, posesja ogrodzona z
ogródkiem, budynek 4. rodzinny, ul.
Bystrzycka w Świdnicy. Tel. 663 401
714.

◆ Sprzedam mieszkanie do remontu, 76 m
kw., II piętro, ul. Bracka w Świdnicy.
Tel. 601 522 958.

N I E R U C H O M O Ś C I
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
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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