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

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MUZYKI KAMERALNEJ  DLA NA-
STĘPNYCH POKOLEŃ
Program koncertów 2019
29 sierpnia 2019
Koncert wieczorny
Szczawno-Zdrój, Teatr Zdrojowy, godz.
18:00
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Trio fortepianowe D-dur, Op. 70, nr  1
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STARTUJE ŚWIDNICA CUP!
35 zespołów z Polski, Czech, Niemiec i Ho-

landii stanie na starcie ósmej edycji Festiwalu
Piłki Ręcznej Świdnica Cup. To jeden z najwię-
kszych młodzieżowych turniejów piłki ręcznej w
Polsce. Rywalizacja w czterech kategoriach bę-
dzie toczyła się w dwóch miejscowościach i czte-
rech halach. Do Świdnicy i Witoszowa przyje-
dzie w sumie około 600 młodych piłkarzy ręcz-
nych!

Trzydniowe zawody rozpoczną się w czwar-
tek, 29 sierpnia i potrwają do soboty, 31 sierpnia.

Juniorzy będą rozgrywać swoje mecze w  hali na
osiedlu Zawiszów. Juniorzy młodsi zagrają w
hali lodowiska, młodzicy w Witoszowie Do-
lnym, natomiast turniej chłopców odbędzie się w
i sali gimnastycznej SP105  przy ulicy Saperów
w Świdnicy. Ceremonia zakończenia Świdnica
Cup odbędzie się około godziny 14.45 w hali na
Zawiszowie.

Lista zgłoszeń jest bogata. Gospodarze -
ŚKPR Świdnica będą reprezentowani w katego-
rii chłopców, juniorów młodszych i juniorów.
Wśród młodzików wystąpi natomiast Akademia
Piłki Ręcznej Świdnica. Wśród zagranicznych
gości festiwalu są:  LHC Cottbus EV z Niemiec,
HC TJ Nachod z Czech i po raz pierwszy zespół
z Holandii - HandbalVereniging Tachos Waal-
wijk. O silną reprezentację polskiej młodzieżo-
wej piłki ręcznej zadbają: Kadra Dolnośląskiego
Związku Piłki, Ręcznej, Dolnośląska Akademia
Piłki Ręcznej, Piotrków Handball Team, Żagiew

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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tzw. Duch (1809)
Allegro vivace e con brio / Largo assai ed
espressivo / Presto
Muzycy: Viviane Hanger (skrzypce), Joshua
Halpern (wiolonczela), Adam Golka (forte-
pian) 
Johannes Brahms (1833-1897)
Trio waltorniowe in Es-dur, Op. 40 (1865)
Andante - Poco piu animato / Scherzo. Alle-
gro - Molto meno / Adagio mesto / Finale.
Allegro con brio
Muzycy: Savitri Grier (skrzypce), Ewa Pa-
ciorek (waltornia), William Youn (fortepian)
Arnold Schonberg (1874-1951)
Verklarte Nacht (Rozjasniona noc), Op.4
(1899)
Arr. E. Steuermann
Sehr langsam Breiter / Schwer betont / Sehr
breit und langsam / Sehr ruhig
Muzycy: Adam Golka (fortepian), Viviane
Hagner (skrzypce), Joshua Halpern (wiolon-
czela)

8. FESTIWAL PIŁKI RĘCZNEJ ŚWID-
NICA CUP
29.08-31.08.2019, godz. 10:00
Ponad 40 zespołów z Polski, Czech, Nie-
miec i Holandii stanie na starcie ósmej edycji
Festiwalu Piłki Ręcznej Świdnica Cup. Ry-
walizacja będzie toczyła się w dwóch miej-
scowościach, czterech halach i w czterech
kategoriach wiekowych. Do Świdnicy i Wi-
toszowa przyjedzie ponad pół tysiąca mło-
dych sportowców!
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica: hala lodo-
wisko, SP 105, Zawiszów, hala Witoszów,
organizator: ŚKPR Świdnica

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

MECZ FUTBOLU AMERYKAŃSKIE-
GO RENEGADES ŚWIDNICA - BIELA-
WA OWLS
01.09.2019, godz. 14:00
Debiutujący w Lidze Rozwojowej LFA 9
futboliści amerykańscy Renegades Świdni-
ca rozegrają historyczny, pierwszy mecz
przed własną publicznością. Przeciwnikiem
będzie utytułowany zespół z Bielawy.

www.expressem.eu

Dzierżoniów, Olimp Grodków, TS Siemiatycze,
Czarni Olecko, Siódemka Huras Legnica, EUCO
UKS Dziewiątka Legnica, Czarni Olecko, ASPR
Zawadzkie, Anilana Łódź, Pabiks Impact Pabia-
nice, Bór Oborniki Śląskie, Gwardia Opole,
MOS Wrocław, Pogoń Zabrze i Pałac Młodzieży
Tarnów.    

Głównym organizatorem turnieju jest Świd-
nicki Klub Piłki Ręcznej. Partnerami turnieju są:
Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji, SP 1 i SP 105 w Świdnicy.
Partnerami technicznymi są sklepy marki Select
i Hummel.

POWSTAŁY KOLEJNE
MIESZKANIA SOCJALNE

W budynku przy ulicy Traugutta, w byłej
siedzibie Straży Miejskiej, powstały nowe mie-
szkania socjalne. Miasto zrealizowało kolejny
projekt z dofinansowaniem unijnym z Aglome-
racji Wałbrzyskiej - Świdnica otrzymała ponad 1
milion 759 tysięcy złotych . 

Budynki administracyjne przebudowano na
11 mieszkań wielorodzinnych, w tym 2 dla osób
niepełnosprawnych, wraz z przyłączem energii
elektrycznej, wodociągowym, kanalizacji sani-
tarnej, przyłączem do sieci gazowej oraz remon-
tem istniejącej wiaty garażowej. Zakres prac
obejmował między innymi: roboty rozbiórkowe
i remontowe, wymianę stolarki okiennej oraz
docieplenie budynków. Mieszkania wyposażono
w prysznice, umywalki, wc, zlewozmywaki i
kuchenki elektryczne. Teren wokół został zago-
spodarowany między innymi poprzez wykona-
nie nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej.

Przebudowano także istniejące ogrodzenie wraz
z bramą i furtką, wybudowano 12 miejsc posto-
jowych, w tym 8 pod wiatą i 2 dla osób niepeł-
nosprawnych. 

Mieszkania te w pierwszej kolejności prze-
kazane zostaną dla rodzin z dziećmi, które
przeżywają problemy opiekuńczo-wycho-
wawcze, dla rodzin niepełnych i dla osób nie-
pełnosprawnych. Objęci zostaną oni wspar-
ciem wzmacniającym role rodzicielskie tak,
aby zmniejszyć ryzyko oddania dzieci pod
opiekę zastępczą

Inwestycję zrealizowała wyłoniona w prze-
targu firma BUDOM z Wrocławia. Koszt zadania
to prawie 2 miliony 400 tysięcy złotych. 

NOWE MIASTA 
PARTNERSKIE ŚWIDNICY

Kobuleti w Gruzji i Uchaud we Francji zo-
staną miastami partnerskimi Świdnicy. Taką de-
cyzję na ostatniej sesji podjęli miejscy radni.
Planuje się, iż współpraca obejmować będzie
takie dziedziny jak: kultura i sztuka, sport i tury-
styka, edukacja, ochrona środowiska, gospodar-
ka, transport miejski, ochrona zabytków, ochrona
zdrowia i sprawy społeczne, urbanistyka i rewi-
talizacja.

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp 10 zł, do lat 12 wolny, miejsce: sta-
dion OSiR im. Janusza Kusocińskiego, ul.
Śląska 35, organizator: Renegades Świdnica

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

V TURNIEJ MIKSTÓW PAMIĘCI
WIESIA KUŁAKOWSKIEGO
08.09.2019, godz. 09:00
5. Turniej Tenisowy Mikstów pamięci Wie-
sia Kułakowskiego, znakomitego pedagoga,
trenera i wielkiego sympatyka sportu. Za-
grają wybrane w drodze losowania pary mie-
szane, miksty.
Wstęp wolny, miejsce: OSiR, ul. Śląska 35
(korty), organizator: ŚOSiR, Tenis Fan Klub

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

WYSTAWA CZASOWA
13.09-15.11.2019, godz. 19:00
W dniu 13 września 2019 r. o godz. 19.00 w
Muzeum Dawnego Kupiectwa rozpocznie
się wernisaż wystawy czasowej w ramach
32. Dni Fotografii. Na wystawie pt. Ilustra-
cje bajek niewydanych zaprezentowane zo-
staną zdjęcia Jacka Boczara. Wystawa bę-
dzie trwała do 15 listopada 2019 r.

Tradycyjna przyjaźń polsko-gruzińska i dy-
namiczne zmiany polityczne i gospodarcze w
Europie Środkowej i Wschodniej spowodowały,
że Gruzja z republiki sowieckiej stała się wscho-
dzącą gospodarką i krajem wolnym. Pobliski
Wrocław nawiązał w tym roku partnerstwo ze
słynnym Batumi, zaś Dolny Śląsk współpracuje
stale z gruzińskim Regionem Adżarii, gdzie po-
łożone jest właśnie Kobuleti.  

- Kobuleti potwierdziło gotowość do współ-
pracy ze Świdnicą, a wielkim jej zwolennikiem
jest Ambasador Gruzji Ilia Darchiashvili oraz
Konsul Honorowy Gruzji w Polsce Wojciech
Wróbel. To dobry początek, aby zachęcić pol-
skich i gruzińskich przedsiębiorców do współ-
pracy - mówiła prezydent, Beata Moskal-Słanie-
wska. 

Kobuleti to drugie najludniejsze miasto w
regionie Adżarii. Jest  malowniczo położone nad
Morzem Czarnym, ok. 25 km na północny
wschód od Batumi. Kobuleti rozciąga się na od-
cinku 12 km wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego.
Miasto posiada strefę ekonomiczną i jest zain-
teresowane nawiązaniem współpracy z polskimi
przedsiębiorcami. To miejsce o bogatej historii i
pełne atrakcji turystycznych. Jego walorami są
szerokie malownicze plaże, egzotyczna roślin-
ność oraz ciepły klimat. Kobuleti jest uzdrowi-
skiem - leczy się tam choroby układu krążenia,
nerwowego i oddechowego.

Chęć wspólnego działania francuskie mia-
steczko Uchaud mocno zaakcentowało w podję-
tej 26 marca br. uchwale Rady Miasta, gdzie
czytamy o wspólnych  historycznych korzeniach
i o przeplatających się od średniowiecza poprzez
epokę napoleońską, aż po dziś dziejach. Ważnym
argumentem przemawiającym za zawarciem
umowy partnerskiej jest to, iż jej inicjatorami jest
polsko-francuskie małżeństwo: pani Wiesława,

pochodząca ze Świdnicy oraz Jos Galino, miesz-
kaniec Uchaud. Gwarantuje to najważniejszy
wymiar partnerstwa - współpracę pomiędzy mie-
szkańcami obu miast. Uchaud to miejscowość na
południu Francji, w Rejonie Oksytania, w depar-
tamencie Gard, niedaleko Awinionu, o wysokich
walorach historycznych i turystycznych.   

- W czasach trudnych dla Europy wzajemne
wspieranie się jest bardzo ważne. A to, że współ-
pracę zaproponowali ludzie - mieszkańcy obu
miast to jest najważniejsze. To, jak te relacje się
ułożą zależy od naszej woli i pracy społecznej -
dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Obecnie miastami partnerskimi Świdnicy są:
Biberach, Iwano-Frankowsk, Kazincbarcika, Ni-
żyn, Police nad Metuji, Tendring, Trutnov oraz
Rejon Święciany. 

RONDO POWSTAŃCÓW
WARSZAWY 1944 ROKU 

W ŚWIDNICY
Rondo u zbiegu ulic Kliczkowskiej i Miko-

łaja Kopernika będzie nosiło nazwę Powstańców
Warszawy 1944 roku. Taką decyzję na ostatniej
sesji podjęli świdniccy radni. 

W związku z przypadającą w tym roku 75.
rocznicą Powstania Warszawskiego, klub rad-
nych Platformy Obywatelskiej wnioskował o na-
danie temu rondu imienia Powstańców Warsza-
wy. Inicjatywa została poparta przez organizacje
pozarządowe, w tym związki kombatanckie, czy-
li: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo - Wschodnich, Związek Sybiraków,
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Świdnickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych,
Związek Inwalidów Wojennych, Związek
Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajo-
wej Obwód Świdnica. 

MIASTO 
ZAGOSPODARUJE RONDO

Świdniccy radni wyrazili zgodę na przejęcie
od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad  i zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic
Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej. 

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Zielarstwo
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lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
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Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizatorzy Dni Fotografii

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.

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.

Świdnica przywiązuje wielką wagę do wize-
runku i estetyki miasta, dlatego od kilku lat pro-
wadzone są prace polegające m.in. na rewitaliza-
cji parków, odtwarzaniu skwerów, a także zago-
spodarowaniu zielenią pasów drogowych. 

Droga krajowa nr 35 jest główną arterią
komunikacyjną miasta, przez którą każdego dnia
przejeżdża ponad 20 tysięcy pojazdów. Z uwagi
na to uznano, że zagospodarowanie ronda zlo-
kalizowanego na wjeździe do Świdnicy nie po-
winno odbiegać od przyjętych standardów.
Szczegółowe zasady i warunki finansowania za-
dania zawarte zostaną w porozumieniu z
GDDKiA. Zgodnie z nim miasto sporządzi pro-
jekt zagospodarowania terenu, wykona prace
wynikające z niego oraz w okresie 3 lat od doko-
nania nasadzeń zajmie się bieżącym utrzyma-
niem ronda. Koszty związane z realizacją tych
zadań w latach 2019 - 2021 nie przekroczą kwoty
72 600 zł. 

WYSTARTOWAŁA 
"PIŁKA NOCNA" 

23 sierpnia na boisku przy ul. Ułańskiej wy-
startowały bezpłatne zajęcia piłkarskie dla dzieci
i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Spotkania
pod okiem profesjonalnego trenera odbywać się
będą w każdy piątek i wtorek w godzinach od
19:00 do 22:00.  

Piłka Nocna to inicjatywa, która został opra-
cowany wspólnie ze Szkocką Federacją Piłkar-
ską, pod Patronatem Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Jej celem jest promowanie zdrowego

stylu życia i prospołecznych postaw wśród mło-
dzieży. Sport kształtuje pozytywne postawy. Na
boisku wszyscy są równi, nie ma lepszych i gor-
szych, o wyniku rywalizacji decydują umiejętno-
ści i zaangażowanie zawodników, a nie ich status
materialny, czy społeczny. Sport uczy zasad ry-
walizacji "fair play", szacunku wobec innych
uczestników, samodyscypliny, czy też syste-
matyczności

- Pomysł na Piłkę Nocną przywędrował do
nas ze Szkocji - mówi Lech Guzowski, pomysło-
dawca projektu. - Od kilku lat z powodzeniem
gramy we Wrocławiu, cieszymy się, że teraz
możemy objąć inicjatywą kolejne regiony. 

Granie w godzinach wieczornych nie jest
przypadkowe. To czas, kiedy dzieciom i mło-
dzieży brakuje zorganizowanych zajęć. Spędzają
czas przed komputerem lub telewizorem albo
szukają sposobów na zabicie nudy na własną
rękę.

Badania prowadzone w Szkocji i Anglii,
gdzie odbywają się podobne projekty, wskazują,
że dzięki regularnemu udziałowi w zajęciach
sportowych zmieniają się postawy młodzieży i
jakość funkcjonowania całych społeczności. W
rejonach objętych projektami Midnight League i

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

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT IM. TA-
DEUSZA ZĄBKA
14.09-15.09.2019, godz. 10:00
Pierwsza część siatkarskiego turnieju po-
święconego pamięci legendarnego trenera
siatkówki, Tadeusza Ząbka. W zawodach
wystartują kadetki.
Wstęp wolny, miejsce: halasportowa, ul.
Pionierów 29, organizator: MKS Polonia
Świdnica

ARTUR ANDRUS - recital kabaretowy
na rzecz Świdnickiego Hospicjum
14.09.2019, godz. 18:00
Koncert Artura Andrusa, na który Państwa za-
praszamy, jest pierwszym krokiem na drodze
do budowy hospicjum stacjonarnego w Świd-
nicy oraz podziękowaniem dla wszystkich dar-
czyńców i przyjaciół Hospicjum w Świdnicy:
ludzi o wielkim sercu, którzy chcą wspierać
najbardziej potrzebujących świdniczan.
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

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT IM. TA-
DEUSZA ZĄBKA
21.09-22.09.2019, godz. 09:00
Druga część siatkarskiego turnieju poświę-
conego pamięci legendarnego trenera siat-
kówki, Tadeusza Ząbka. W zawodach wy-
startują juniorki.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: MKS Polonia Świd-
nica

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

Kickz, na których wzorowana jest Piłka Nocna,
przestępczość nieletnich spadła nawet o 28%.
Sport odgrywa też niebagatelną rolę w dbaniu
o zdrowie najmłodszych, co jest szczególnie
istotne w świetle raportów, mówiących o tym,
że polskie dzieci spędzają zbyt wiele czasu
przed komputerem i  tyją najszybciej w całej
Europie. 

Organizatorzy zapewniają sprzęt sportowy, a
nad przebiegiem zajęć czuwać będzie profesjo-
nalny trener. Nie trzeba wcześniej się zapisywać
- wystarczy przyjść i grać, zgodnie z hasłem
projektu: "Wpadaj - gramy!".

Wszelkie informacje można uzyskać u koor-
dynatora przedsięwzięcia pod numerem telefonu
733 32 12 42 lub mailowo pod adresem: pil-
ka.nocna@gmail.com  

Projekt finansowany jest przez Narodowy
Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego, ze środków Progra-
mu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020. 

ZAPRASZAMY NA SPACER
EKOLOGICZNY DO ŚWIDNICY 
W sobotę, 31 sierpnia po raz pierwszy na

świdnickim Rynku odbędzie się EKOpiknik
"Spacer ekologiczny". Pomysłodawcą eventu
jest nieformalna grupa lokalnych "ekoentuzja-
stów" - "Ekologiczne Podziemie". Organizatorzy
poprzez wykłady, warsztaty, a dla najmłodszych
gry i zabawy chcą promować ekologiczny styl
życia. Do współpracy zaproszono wielu specja-
listów, pasjonatów oraz lokalnych przedsiębior-
ców, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświad-
czeniami w poszczególnych dziedzinach.
Przyjdź i daj się zainspirować!

- Ziemia, bez radykalnej zmiany naszych
nawyków, ulegnie zniszczeniu. Dlatego nie-
zmiernie ważna jest ekologiczna edukacja spo-

łeczeństwa. W ostatnią sobotę sierpnia zachęcać
będziemy świdniczan do zmiany na lepsze -
mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezy-
dent Świdnicy, jeden z pomysłodawców wyda-
rzenia.  

Podczas imprezy organizowane będą
m.in.:

* Warsztaty kulinarne pt.: "Kiszonki probio-
tyczne", "Gotowanie bezresztkowe ZERO
WASTE", "Lokalne zioła czy chwasty-wy-
prawa przyrodnicza z degustacją". Gościem
specjalnym będzie Katarzyna Gubała - auto-
rka książek kulinarnych m.in. "Wege w kwa-
drans"
* Warsztaty roślinne oraz DIY ("Zrób to
sam") podczas których uczestnicy zrobią
własne makramy, uszyją woreczki na zaku-
py, wymienią się roślinami czy stworzą włas-
ne niepowtarzalne bukiety.
* Warsztaty zdrowia z produkcji kosmety-
ków naturalnych oraz możliwość skorzysta-
nia z konsultacji dietetycznych i treningo-
wych .
W godzinach od 10:00 do 14:00 wszystkich

chętnych zapraszamy do wysłuchania wykła-
dów:

* "Slow fashion" - blogera Dawida Tymiń-
skiego
* "Less waste" - firmy Resibo
* "21 kroków do bycia Eko" - pisarki Agnie-
szki Krzyżanowskiej.
Dla najmłodszych wydzielona zostanie stre-

fa animacji, a w niej dzieci z rodzicami będą
mogli wziąć udział w warsztatach np. robienia
latawców, w symulacyjnej grze "wirtualna wo-
da" czy w ekologicznej rodzinnej grze miejskiej
organizowanej przez TIGER CAMP.

- Podczas imprezy zachęcamy do odwiedze-
nia ekologicznych świdnickich przedsiębiorców
(EKO Punktów) oraz lokalnych rękodzielników
i artystów wystawiających tego dnia swoje prace.
A około godz. 14:00 będzie możliwość uczestni-
czenia w niezwykłym koncercie Michała Zyg-
munta "Odra Sound Design" - dodaje Szymon
Chojnowski.

Szczegóły wydarzenia i informacje o zapi-
sach na warsztaty zamknięte dostępne są poprzez
FB - "Ekologiczne podziemie" oraz na stronie

ciąg dalszy ze str. 4
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HALA ZAWISZÓW 
ZYSKAŁA PATRONA!

Radni miejscy podjęli decyzję o nadaniu
imienia Haliny Aszkiełowicz - Wojno  Hali Wi-
dowiskowo Sportowej w Świdnicy. W ten spo-
sób upamiętnione zostaną szczególne zasługi dla
miasta tej wybitnej sportsmenki, która odebrała
od nas w ubiegłym roku tytuł Zasłużona dla
Miasta Świdnicy.

Inicjatorami upamiętnienia imienia siatkarki
byli członkowie klubu MKS Polonia. Wniosek
zyskał pozytywną opinię m. in. Rady Sportu. 

Od 1963 roku biorąc udział w wielu sezo-
nach sportowych i reprezentując ówczesny Miej-
ski Klub Sportowy "Polonia" Świdnica, jako
podstawowa zawodniczka, w sposób znaczący
przyczyniła się do popularyzacji sportu i siat-
kówki na terenie naszego miasta . Pod okiem
znakomitego trenera i szkoleniowca, Tadeusza
Ząbka osiągała bardzo wysokie wyniki sportowe
na arenach krajowych i międzynarodowych.

Razem z drużyną ze Świdnicy została mi-
strzynią Polski juniorek w 1964 i 1965 roku. Była
wicemistrzynią Europy z 1967 roku, brązową
olimpijką z Meksyku z 1968 roku, brązową me-
dalistką Mistrzostw Europy w 1971 roku. W
1972 roku przeszła do Odry Wrocław. W latach
1978-1980 reprezentowała barwy włoskich ze-
społów Salora Bergamo i Volley Potentino. 

Polski Komitet Olimpijski w Warszawie wy-
różniając osiągnięcia Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no umieścił jej sylwetkę wśród największych
gwiazd Polskiego Sportu. W Centrum Olimpij-
skim im. Jana Pawła II w Warszawie znalazła się

w gronie laureatów 48 . Konkursu Fair Play
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Po zakończeniu kariery propagowała ruch
olimpijski oraz siatkówkę integrując środowisko
sportowe i olimpijskie Dolnego Śląska . Brała
udział w licznych spotkaniach z młodzieżą. Spra-
wowała funkcję wiceprezesa Regionalnej Rady
Olimpijskiej we Wrocławiu.

- Nadając imię Haliny Aszkiełowicz - Wojno
Hali Sportowo-Widowiskowej oddajemy hołd
szczególnemu obywatelowi miasta Świdnicy, by
pamięć o niej trwała w kolejnych pokoleniach
mieszkańców - mówiła prezydent Świdnicy, Be-
ata Moskal-Słaniewska. 

W 2016 roku Halina Aszkiełowicz - Wojno
otrzymała tytuł Zasłużona dla Miasta Świdnicy.
Niestety, niedługo potem zmarła. Zawsze z wiel-
kim sentymentem odwiedzała Świdnicę, uczest-
niczyła w wydarzeniach sportowych.

Uroczystość nadania imienia hali zaplano-
wana jest na 22 września, czyli na zakończenie
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej im.
Tadeusza Ząbka. 

MKS POLONIA ŚWIDNICA
ZAPRASZA NA TRENINGI II LIGI!

Miejski Klub Siatkówki Polonia Świdnica
zaprasza na otwarte treningi wszystkie chętne

www.expressem.eu www.expressem.eu

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

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.:

ciąg dalszy na str. 8
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juniorki i seniorki chcące wykorzystać swoje
umiejętności w rozgrywkach II ligi w sezonie
sportowym 2019/2020.

W sierpniu treningi odbywać się będą co-
dziennie w godzinach 10.00 - 12.00. Od września
zajęcia będą miały miejsce we wtorki, czwartki i
piątki w godzinach 17.00 - 19.00 w hali na osied-
lu Zawiszów. Zapraszamy wszystkie chętne za-
wodniki do spróbowania swoich sił w drugoligo-
wej ekipie. Wszelkich dodatkowych informacji
udziela trenerka Magdalena Sadowska - 608-
044-930.

info: MKS Polonia Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
16.08.2019r. godz.9.00 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie mieszkanki Świdnicy, dotyczące kota sie-
dzącego na parapecie na wysokości pier-
wszego piętra w budynku przy ulicy Długiej.
Zwierzę nie mogło wejść do mieszkania po-
nieważ okno było zamknięte. Początkowo
strażnicy wraz z pracownikami schroniska
dla zwierząt usiłowali sami uwolnić kota,
jednak okazało się, że nie dysponują odpo-
wiednim sprzętem aby zdjąć go z parapetu.
Jak zwykle w takich przypadkach pomogli
niezawodni straża-
cy. Okazało się, iż
kot, pod nieobe-
cność lokatorów,
wyszedł na parapet
przez uchylone ok-
no, potem przeciąg
odciął zwierzęciu
jedyna drogę po-
wrotu do mieszka-
nia. Strażak uchylił
okno, natomiast kot
s a m o d z i e l n i e
wszedł do lokalu.
Wieczorem strażni-
cy poinformowali
mieszkańców o ca-
łej sytuacji, prosząc
o odpowiednie za-
bezpieczenie okna.

17.08.2019r. , godz.
4.10 

W czasie kontroli
Rynku, patrol straży
miejskiej zauważył
mężczyznę, który
opuszczając jeden z
lokali rozbił szklan-
kę o chodnik, wy-
krzykuj ąc słowa
wulgarne. Na widok
nadjeżdżającego ra-
diowozu uciekł w
boczną ul iczkę .
Szybko jednak zlo-
kalizował go opera-
tor monitoringu wi-
zyjnego. Mężczy-

zna został ujęty przez funkcjonariuszy i uka-
rany mandatem karnym w maksymalnej wy-
sokości.

18.08.2019r. godz. 4.30
W czasie kontroli Rynku, patrol straży miej-
skiej stwierdził, iż przy jednym z lokali ga-
stronomicznych nietrzeźwi klienci zakłócają
spokój. Na miejscu był już patrol Policji,
jednak jeden z nietrzeźwych mężczyzn po-
stanowił zmierzyć się z funkcjonariuszami,
wtórowało mu kilku innych nietrzeźwych
biesiadników. Strażnicy udzielili wsparcia
patrolowi Policji, co zdecydowanie ostudziło
zapędy awanturujących się klientów lokalu.
Niestety nie obeszło się bez stosowania środ-
ków przymusu bezpośredniego. Zatrzymano
jedną osobę, która za swój czyn będzie odpo-
wiadała przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

18.08.2019r. o godz. 7.25  
Operator monitoringu wizyjnego zgłosił, iż
klienci tego samego lokalu w Rynku opuścili
restaurację zabierając ze sobą trzy krzesła.
Zatrzymani przez patrol straży miejskiej tłu-
maczyli się, że właściciel restauracji wyraził
na to zgodę. Niestety, tłumaczenia te nic nie
dały. Podobnie jak w poprzednim przypadku
finał tej sprawy odbędzie się w sądzie.

18.08.2019r. o godz. 12.50 
Operator monitoringu wizyjnego zgłosił, że
w fontannie przy ulicy Wałowej myje się
częściowo rozebrany mężczyzna. Na miej-
scu strażnicy zastali znanego z wielu wcześ-
niejszych interwencji bezdomnego. Mężczy-
zna stwierdził, że gdzieś musi się umyć, a od
czasu jak nie może tego robić w toaletach na

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
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.

ciąg dalszy ze str. 7
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dworcu PKP, korzysta z fontanny. Sprawę
zakończono pouczeniem. Należy pamiętać,
iż fontanny tego typu wyposażone są  w filtry
mechaniczne, które nie usuwają zanieczysz-
czeń biologicznych. Kąpiel w fontannach
jest bezwzględnie zabroniona.

21.08.2019r. o godz. 15.28 
Tym razem o udzielenie pomocy, do dyżur-
nego straży miejskiej zwróciła się załoga ka-
retki pogotowia. Strażników poproszono o
pomoc w zniesieniu po klatce schodowej
pacjenta. Cała akcja miała miejsce w budyn-
ku przy ulicy Kotlarskiej. Skierowany na
miejsce patrol udzielił pomocy i chora osoba
szybko trafiła do szpitala.

22.08.2019r. o godz. 11.05 
Do dyżurnego straży miejskiej wpłynęło
zgłoszenie, że w podwórku przy ul. Długiej
pewien mężczyzna wypuścił dwa psy bez
opieki. Psy były agresywne i terroryzowały
mieszkańców. Strażnicy ustalili, że  mężczy-
zna  był już wcześniej karany za podobne
wykroczenie i tym razem   ukarali nieod-
powiedzialnego właściciela  mandatem 200
zł.

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

GMINA ŚWIDNICA
W GMINIE ŚWIDNICA

PODZIĘKOWALI ZA PLONY  
W niedzielę, 25 sierpnia w Pszennie rolnicy,

sadownicy, ogrodnicy, pszczelarze i hodowcy
dziękowali za tegoroczne plony. Gmina Świdni-
ca ma szczególne powody do radosnego dzię-
kczynienia. To największa gmina rolnicza w po-
wiecie świdnickim, z 33 sołectwami.

Uroczystą mszę święta polową pod przewod-
nictwem ks. dziekana Edwarda Szajdy rozpoczął
barwny korowód dożynkowy. To właśnie wtedy

mieszkańcy gminy i zaproszeni goście mogli po-
dziwiać misterne wykonane wieńce dożynkowe
i bochny chleba.

Przepiękną historię dożynkowych tradycji i
zwyczajów zaprezentowały tańcem i śpiewem:
Ludowo-Estradowy Zespół "Mokrzeszów" i
"Ale Babki", które przygotowały tegoroczne Mi-
sterium Chleba. Starostowie dożynek Dariusz
Szczepanik i Anna Huzar wręczyli wójt gminy
Teresie Mazurek - bochen chleba upieczony z
mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów. Do-
żynkowe bochny chleba wójt gminy dzieliła
wspólnie ze starostami dożynek i częstowała
wszystkich przybyłych na dożynki gminne.

Tradycyjnie już podczas dożynkowych uro-
czystości wręczone zostały odznaczenia Zasłu-
żony dla Rolnictwa, które w tym roku otrzymali:
Zbigniew Wysocki, Edward Mozoł, Bogusław
Lis, Zdzisław Łękawa, Andrzej Miłkowski, Sta-
nisław Farański. Wójt gminy wręczyła także sta-
tuetkę Ekologa Gminy Świdnica, która powędro-
wała do Waldemara Woźniaka, mieszkańca
Pszenna. Pan Woźniak stał się słynny dzięki
akcjom porządkowania wielu miejscowości z
dzikich wysypisk na ternie powiatu świdnickiego
i gminy.

W części artystycznej przygotowanej przez
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji wy-
stąpiły Mażoretki z Pszenna oraz zespoły: "A to
Heca", ZPiT "Bystrzyca" "Kądziołeczka".
Gwiazdą tegorocznych dożynek był występ ze-
społu BRAThANKI.

Komisja konkursowa dokonała wyboru naj-
piękniejszych straga-
nów dożynkowych i
wieńców.

"Najp i ękn i e jszy
stragan dożynkowy"
I miejsce sołectwo By-
strzyca Górna
II miejsce sołectwo Wi-
toszów Dolny
III miejsce Komorów
"Najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy" 
I miejsce sołectwo By-
strzyca Dolna
II miejsce sołectwo
Pszenno
III miejsce sołectwo Su-
lisławice

W głosowaniu na
wieniec publiczności
najwięcej głosów zosta-
ło oddanych na wieniec
sołectwa Grodziszcze.

Był te ż  słodki
akcent dożynek. Tort
przygotowany przez
Annę Chojecką-Flejter,
który wspólnie z wójt
gminy Teresą Mazurek
dzielili starostowie do-
żynek i częstowali mie-
szkańców oraz zapro-
szonych gości.

Tradycyjnie na do-
żynkach gminnych od-
była się już 15 edycja
Świdnickiego Łokcia.
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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 ist-
niejącą i nieistniejącą rzeczywistość, teatral-
ne zmierzenie się z tożsamością Polaków,
skonfrontowanie ze stereotypami, schema-
tami i kompleksami. Ten spektakl to brutalna
walka z potworami - tymi, które faktycznie
są, które być mogą i tymi, których tak napra-
wdę nie ma.
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

OPERETKOWA PETARDA PRZEBO-
JÓW 
06.10.2019 (niedziela), godz 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 50 zł

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!
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
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Jeżeli JPK_VAT za lipiec br. wpłynie w tym
miesiącu po terminie, to wobec danego podatni-
ka nie będą wyciągane konsekwencje - poinfor-
mowało Ministerstwo Finansów. W takiej sytu-
acji podatnicy nie muszą też składać żadnych
wyjaśnień do urzędu skarbowego. Problemy ma-
ją związek z dosyć niespodziewaną zmianą cer-
tyfikatu klucza publicznego dla JPK, do której

doszło 23 sierpnia br.
Kłopoty z terminowym i prawidłowym prze-

słaniem JPK_VAT za lipiec 2019 r. są bezpośred-
nio związane z wprowadzeniem nowego certyfi-
katu klucza publicznego, służącego do szyfrowa-
nia klucza szyfrującego w środowisku produ-
kcyjnym usługi. Nowy certyfikat obowiązuje od
ostatniego piątku (23 sierpień br.), a termin na
złożenie JPK_VAT upłynął w poniedziałek. W
niektórych przypadkach, gdy np. oprogramowa-
nie nie zostało zaktualizowane, tak nagła zmiana
skutkowała opóźnieniem przesłania pliku. Mini-
sterstwo Finansów zapowiedziało już, że w

związku z tymi problemami podatnicy, którzy
złożyli lub złożą pliki JPK_VAT za lipiec br. z
opóźnieniem, nie będą musieli liczyć się z kara-
mi.

"Ze względu na sygnały o trudnościach w
wysyłce JPK_VAT za lipiec nie będziemy wycią-
gać konsekwencji, jeśli plik wpłynie w tym mie-
siącu po terminie" - poinformował we wpisie w

serwisie społecznościowym Twitter rzecznik
prasowy resortu finansów, Paweł Jurek.

Zgodnie z najnowszym komunikatem Mini-
sterstwa Finansów, organy podatkowe nie będą
inicjować postępowań karnych skarbowych w
sytuacji niezłożenia JPK_VAT za lipiec w termi-
nie ustawowym, jeśli plik zostanie złożony do 2
września 2019 r.

"Podatnicy, którzy wyślą JPK_VAT za mie-
siąc lipiec do 2 września br., nie muszą składać
w tej sprawie żadnych wyjaśnień do urzędów
skarbowych" - zapewnia resort finansów.

info: www.podatki.biz

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

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!
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Problemy z JPK_VAT za lipiec 
- opóźnienia pozostaną bez konsekwencji

Mobilny Punkt Informacyjny w UM w dniu 10 września 2019 r. (tj. wtorek)
W dniu 10 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy będzie można skorzystać

z bezpłatnej informacji na temat pozyskania wsparcia ze środków unijnych. Dyżur w ramach
Mobilnego Punktu Informacyjnego pełnić będzie specjalista Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich w Wałbrzychu.

W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się na co aktualnie można pozyskać wsparcie z
funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania. Pracownik PIFE przedstawi ofertę
pożyczek i poręczeń finansowanych z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczęcie i rozwój
działalności gospodarczej, a także kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej
2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, JST oraz III sektora. Wskaże, do jakiej instytucji należy
się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani
tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne
planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w dniu 10 września 2019 r. (tj. wtorek) w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, I piętro, sala nr 104, w godzinach
10.00-13.00.

Nabór do Programu POIR
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do Programu POIR, podziałania 2.3.3

"Bony na innowacje dla MŚP": etap 1 usługowy - Dostępność Plus. Dotacje na zakup usług B+R. W
ramach naboru można uzyskać dofinansowanie dotyczące zakupu od jednostki naukowej usługi
polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub
nowego projektu wzorniczego nakierowanej na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograni-
czeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Cel: sfinansowanie zakupu dla usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo - naukowe.
Rodzaj wsparcia: dotacja/ refundacja
Budżet programu: 5.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 340.000 zł, 85%.
O wsparcie mogą ubiegać się: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: prowadzą działal-

ność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego
rejestru.

Wsparcie na: zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego nakierowanej na zaspokojenie
specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Termin składania wniosków: 22 września 2019, 28 listopada 2018
Więcej informacji: https://poir.parp.gov .pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-

uslugowy-dostepnosc-plus#dokumenty
Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60.000 - 400.000 zł.
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Od 1 września 2019 r. ma obowiązywać

tzw. biała lista podatników VAT. Mają znaj-

dować się na niej informacje dotyczące

zarejestrowania, wyrejestrowania oraz sta-

tusu podatnika VAT, a także numery rachun-

ków bankowych przedsiębiorców. Wpłata

na rachunek inny niż wskazany na białej

liście będzie sankcjonowana.

Na białej liście mają być zebrane rozpro-

szone obecnie informacje. Kontrahenta bę-

dzie można wyszukać nie tylko po NIP-ie,

lecz także po fragmencie nazwy czy nazwi-

ska podmiotu.

Wykaz ma być udostępniony:

- w biuletynie publicznym Ministerstwa

Finansów,

- w Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej.

To rozwiązanie jest niejako odpowie-

dzią 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. Obec-

nie, podatnik na własną rękę może spraw-

dzić status potencjalnego partnera bizneso-

wego jedynie na bieżący moment a nie np.

w chwili wystawienia faktury. Nowa lista

umożliwi sprawdzenie, czy podmiot znaj-

duje się w wykazie na wybrany dzień, przy-

padający nie wcześniej niż w okresie 5 lat

poprzedzających rok, w którym podmiot

jest sprawdzany.

Więcej informacji na https://poradnik-

przedsiebiorcy.pl/-biala-lista-podatnikow

-vat

Jesienią BGK rozda kolejne premie

technologiczne dla mikro-, małych i śred-

nich firm. Do podziału będzie 350 mln zł

W ostatnim kwartale tego roku przedsię-

biorcy z sektora MŚP po raz kolejny będą

mogli ubiegać się o dofinansowania na in-

nowacje. BGK uruchamia szóstą edycję

konkursu Kredyt na innowacje technologi-

czne z kwotą alokacji 350 mln zł. O wspar-

cie mogą wnioskować firmy, które zatrud-

niają 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-pre

mie-technologiczne-dla-mikro-malych-i-s

rednich-firm-do-podzialu-bedzie-350-mln

-zl

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?
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Zwycięzcami w tegorocznym konkursie zostali:
Marcin Balant (kategoria Najdłuższy Łokieć),
Radosław Światowy (kat. Najdłuższe kręcenie
hula - hop), Anna Jaworska (Największa ilość
skoków na skakance przez 60 sekund), Dominik
Pekas (Najszybsze pokonanie trasy w worku na
ziemniaki), Tomasz, Małgorzata i Kaja Kudłacik
(kat. Najkrócej zameldowana rodzina w gminie
Świdnica) oraz Helena i Eugeniusz Kukla (Naj-
dłużej zameldowana rodzina w gminie Świdni-
ca).

Dożynki to czas dziękczynienia ale i zabawy.
Dlatego też organizatorzy zadbali o liczne atra-
kcje dla całych rodzin. Bogato przystrojone stra-
gany były ozdobą święta plonów. To właśnie na
nich gospodynie prezentowały to, co najsmacz-
niejsze, a serwowane produkty od lat mają już
swoich stałych odbiorców.

Na potrzeby organizacji Dożynek Gminnych
w Pszennie powstał Komitet Organizacyjny, któ-
ry tworzyli: Starosta i Starościna dożynek, sołtys
wraz z Radą Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich,

Klub Seniora, Stowarzyszenie na Rzecz Promo-
cji i Rozwoju Wsi Pszenno "AKTYWNE
PSZENNO", Zespół "A to Heca", przedstawicie-
le: Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w
Pszennie, Przedszkola "Bajkowa Dolinka", Cu-
krowni Świdnica, mieszkańcy Pszenna oraz
sportowcy LKS Cukrownik Pszenno.

Pragnę podziękować mieszkańcom gminy za
udział w tegorocznych dożynkach i delegacjom
z 33 sołectw za przepiękne wieńce dożynkowe i
bochny chleba. W sposób szczególny dziękuję
współgospodarzom dożynek - mieszkańcom
Pszenna, pracownikom Urzędu, Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, jednostek
pomocniczych, ochotniczych straży pożarnych,
za ogrom pracy włożony przy organizację tego
najważniejszego wydarzenia - mówi wójt gminy
Teresa Mazurek.

INFORMACJA O WNIOSKACH NA
STYPENDIACH SZKOLNYCH W

ROKU SZKOLNYM 2019/2020  
Do 15 września br. w Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej przyjmowane są wnioski o
przyznanie stypendium szkolnego na rok szkol-
ny 2019/2020. O stypendium ubiegać się mogą
rodzice uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze ko-
legiów nauczycielskich, nauczycielskich kole-
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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
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...

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

Kiedy artysta podejmuje decyzję o wycofa-
niu ze świata, zaczyna się dochodzenie: czy
to kwestia nieprzystosowania? Utraty talen-
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giów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych, których dochód w rodzinie
nie przekracza 528,00 zł netto na osobę.

Wypełnione wnioski należy składać w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. B.
Głowackiego 4 - pok. 110, 

w nieprzekraczalnym terminie do 15 wrześ-
nia 2019 roku, a w przypadku słuchaczy wymie-
nionych kolegiów - do 15 października 2019
roku.

PIKNIK RODZINNY 
W KRZYŻOWEJ  

15 sierpnia na dziedzińcu Fundacji "Krzyżo-
wa" dla Porozumienia Europejskiego odbył się
PIKNIK RODZINNY, na który organizatorzy
zaprosili mieszkańców Krzyżowej oraz okolicz-
nych miejscowości. Na uczestników czekało
wiele atrakcji, które pozwoliły ciekawie spędzić
popołudnie, a dla Fundacji była to okazja, aby
lokalnej społeczności przypomnieć o 30 leciu
tego wyjątkowego miejsca spotkań.            

Program PIKNIKU skierowany był między
innymi do najmłodszych mieszkańców - dzieci
brały udział w warsztatach artystycznych i eko-
logicznych, podczas których szyły ekologiczne
torby i ozdabiały medale z drewna. Najmłodsi
mogli też własnoręcznie wykonać magnesy i bre-
loczki. Kiedy uczestnicy przeszli przez wszy-
stkie warsztaty oraz wykonali zadania w miaste-
czku sportowym, w nagrodę otrzymywali spe-
cjalną gazetkę ze swoim zdjęciem. A po wykona-
niu zadań dzieci mogły dowoli korzystać z dmu-
chańców, które były przez cały czas do ich dys-
pozycji.

Dorośli mogli natomiast w tym czasie wziąć
udział w kiermaszu "Sztuka w Krzyżowej" czy
"Festynowej wymianie ubrań", a potem bawić się
przy muzyce prezentowanej przez zaproszonego
DJ-a. Odbyło się również specjalne oprowadza-
nie po zespole pałacowo-parkowym i wystawie
"Odwaga i pojednanie", która mieści się na tere-
nie Fundacji. A wszyscy chętnie korzystali rów-

nież z oferty stanowisk gastronomicznych,
wśród których nie zabrakło smakołyków przygo-
towanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z
Pszenna, Radę Parafialną z Grodziszcza czy Klub
Starszaka z Grodziszcza.

Dla Fundacji "Krzyżowa" PIKNIK był też
okazją do spotkania z najbliższymi sąsiadami.
Od 30 lat w tym wyjątkowymi miejscu realizo-
wane są spotkania młodzieży z Polski, Niemiec,
a także innych krajów Europy i świata. Rok 2019
jest rokiem jubileuszowym dla Fundacji również
ze względu na rocznicę Mszy Pojednania z 1989
r.

Organizatorzy wydarzenia: Nieformalna
Grupa Pojednani, Fundacja "Krzyżowa" dla Po-
rozumienia Europejskiego, Gmina Świdnica,
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Świdnicy, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Ze-
społów Sportowych w Świdnicy

Wydarzenie dofinansowane w ramach proje-
ktu "Dolnośląskie Małe Granty" realizowanego
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewó-
dztwa Dolnośląskiego.

NOWI DELEGACI DO IZB
ROLNICZYCH SPOTKALI SIĘ

Z SOŁTYSAMI  
Nowi delegaci do Izb Rolniczych, Mariusz

Hydzik oraz Dariusz Szczepanik odbyli spotka-
nie z włodarzami wsi, podczas kolejnej w tym
roku narady sołtysów.

Nowi reprezentanci deklarują współpracę z
rolnikami z terenu gminy Świdnica. W planach
mają również organizację cyklicznych spotkań.
Delegatom, wójt gminy Świdnica złożyła gratu-
lacje, życząc wielu sukcesów oraz satysfakcji z
realizacji zamierzeń i osiągnięć na rzecz rolnic-
twa.

Pragniemy poinformować, że pan Mariusz
Hydzik został przewodniczącym Rady Powiato-
wej Powiatu Świdnickiego Dolnośląskiej Izby
Rolniczej.

i

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 niere-
alne doświadczenie i zaczyna wchodzenie w
szaleństwo. Dwa zupełnie odmienne spoj-
rzenia, 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 świe-
cie Marta oraz goniący za sukcesem, rozgło-
sem i ciągłym "dzianiem się" Piotr. Co wy-
niknie z tego spotkania? Jaką tajemnicę kry-
je 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

XXXII DNI FOTOGRAFII - ŚWIDNICA 2019



14

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 Wiele spraw potoczy się inaczej niż byś
sobie tego życzył. Wszyscy współpracownicy będą
Cię drażnili swoim postępowaniem, a raczej bra-
kiem odpowiednich działań. Powinieneś jasno usta-
lić zasady gry. Nie możesz wiecznie wszystkiego
poprawiać. W tym tygodniu zachowaj umiar w wy-
dawaniu pieniędzy. 
BYK Sytuacja finansowa nie ulegnie zmianie. Nie
wolno Ci pożyczyć pieniędzy osobie spod znaku
strzelca. Z pewnością ich nie odzyskasz. W pracy
nastąpi pewnien zastój co spowoduje, że będziesz
znudzony i znużony. Szczęśliwe dni w sprawach
sercowych. We wtorek sam się o tym najlepiej prze-
konasz. 
BLIŹNIĘTA Nadchodzący tydzień nie będzie
sprzyjał rozwojowi uczuć, więc lepiej ten okres
przeczekaj. Twoja sympatia przeżywa teraz trudne
chwile, musi dokonać trudnego wyboru, podjąć ja-
kąś ważną decyzję. Ostatnie inwestycje finansowe
jakie poczyniłeś powinny teraz zaowocować. Bądź
więc uważny. 
RAK Ten tydzień będzie się zaliczał do udanych i
szczęśliwych. Zrealizujesz wszystko po swojej my-
śli. Nadarzy się kilka świetnych okazji, które wyko-
rzystasz. Nieco słabiej będzie z zachowaniem harmo-
nii w Waszym związku. Spokojna rozmowa wszystko
wyjaśni i naprawi.
LEW Ostatnio bardzo się rozleniwiłeś, więc nic
dziwnego, że nie będziesz miał na nic ochoty. Ten
stan nie może jednak trwać wiecznie. Nadchodzące
dni wymuszą na Tobie aktywność, o jaką nawet
siebie nie podejrzewasz. A wszystko za sprawą no-
wej, interesującej znajomości jaka Cię czeka... 
PANNA Powinieneś odrzucić wszelkie zahamowa-
nia i postępować zgodnie z tym, co Ci serce dyktuje.
Nikt nie może decydować o Twoim życiu, nawet
jeżeli chce dla Ciebie dobrze. Postaraj się obdarzyć
najbliższych większym sercem i zaufaniem, a wtedy
być może zaakceptują Twój sposób postępowania.
WAGA Ten tydzień rozwiąże kilka problemów, któ-
re bardzo Cię martwiły. Przekonasz się jak łatwo

znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji w jakiej się
znalazłeś. Spotkasz się z życzliwością i oddaniem
wielu osób, na które nawet nie liczyłeś. W piątek
przybędzie gotówki i dobrego humoru. 
SKORPION Nabierzesz ochoty do pracy i przepro-
wadzenia wielu zmian w swoim życiu. Podjąłeś już
pewne plany i działania, które z pewnością wyjdą
na dobre. Postaraj się znaleźć trochę czasu dla zna-
jomych i przyjaciół. Bardzo cenią sobie Twoje to-
warzystwo i zastanawiają się dlaczego ich zaniedbu-
jesz. 
STRZELEC Za dużo ostatnio wydałeś i teraz bę-
dziesz musiał kombinować jak powiązać koniec z
końcem. Jeżeli wszystko dobrze policzysz, to okaże
się, że nie jest wcale tak źle. Bardzo dobrze ułożą
się stosunki rodzinne, wyjaśni się wiele nieporozu-
mień i zapanuje harmonia. 
KOZIOROŻEC Zamiast narzekać i przeklinać zły
los i trudne czasy poszukaj jakiegoś rozwiązania swo-
ich problemów. Wiele osób z Twojego otoczenia chęt-
nie przyjdzie Ci z pomocą. Musisz się tylko otworzyć
i trochę częściej uśmiechać. Sytuacja finansowa nie
ulegnie zmianie, ale gotówki nie będzie brakowało. 
WODNIK Nareszcie rozwiążesz problemy finan-
sowe. Zapłacisz zaległe rachunki, zrobisz kilka po-
trzebnych zakupów, wprowadzisz kilka istotnych
zmian w swoim otoczeniu. Nikt i nic nie będzie w
stanie zepsuć Twojego dobrego nastroju. Nawet nie-
wielka awantura w pracy, której możesz się wkrótce
spodziewać.
RYBY Przejdziesz pomyślnie jakiś ważny egzamin,
jakąś próbę. To będzie ważne wydarzenie w Twoim
życiu. Spojrzysz na świat innym okiem i nabierzesz
wiary we własne możliwości. Nie ufaj jednak osobie
spod znaku Panny, która wkrótce pojawi się w po-
bliżu i będzie coś knuła. 

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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