
http://www.meksa.pl


2

W skrócie...

LATO NA PODWÓRKU
do  4 września 2020
Wstęp wolny, organizator: Fundacja Ładne
Historie, e-mail: fundacja@ladnehistorie.pl,
https://ladnehistorie.pl/

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia dla dzieci.
5 dni w tygodniu na 5 podwórkach. Przez
całe wakacje do 4 września 2020
w godzinach 16:00 - 19:00
PONIEDZIAŁKI
Osiedle Zarzecze - podwórko przy ul. Ko-
pernika / Kilińskiego
W razie deszczu i złej pogody spotykamy się
w świetlicy parafialnej, ul. Rolnicza 9.
WTORKI
Osiedle Zawiszów - skwer przy ul. Galla
Anonima
W razie deszczu spotykamy się w Szkole
Podstawowej nr 1.
ŚRODY
Skwer przy ul. Teatralnej
W razie deszczu spotykamy się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila
Norwida
CZWARTKI
Park przy ul. Gdyńskiej
W razie deszczu spotykamy się w Domu
Dziennego Pobytu Senior - Wigor na ul.
Saperów
PIĄTKI
Osiedle Młodych - skwer przy ul. Prądzyń-
skiego - koło kortu tenisowego
W razie deszczu spotykamy się w salce para-
fialnej przy Kościele NMP Królowej Polski.

Letnie Kino Podwórkowe
W tym roku wraz z zajęciami na świdnickich
podwórkach rusza Letnie Kino Podwórko-
we. Wszystkie pokazy są bezpłatne!
Zapraszamy do wspólnego spędzania waka-
cyjnego czasu z filmem. Przygotowaliśmy
mocny zestaw 10 tytułów, które jednocześnie
bawią i uczą. Porcja niebanalnych wzruszeń
będzie motywem spajającym wszystkie wę-
drujące pokazy podwórkowe. O ważnych te-
matach można opowiadać na różne sposoby.
My wybraliśmy filmy, których twórcy potrafią
z lekkością i wrażliwością przybliżać kwestie,
nad którymi powinniśmy się zastanowić jako
obywatele świata, żyjący w XXI wieku.

20.08.2020, Start: 20:30
Miejsce: Park przy ul. Gdyńskiej
Film: "Green Book"

25.08.2020, Start: 20:30
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1
Film: "Dumni i wściekli"

26.08.2020, start: 20:30
ul. Spółdzielcza, skwer pod muralem An-
drzeja Wajdy
Film: "Najlepszy"

28.08.2020, Start: 20:30
skwer przy ul. Prądzyńskiego - koło kortu
tenisowego
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1 SIERPNIA ZAWYJĄ WSZYSTKIE
SYRENY W MIEŚCIE

W najbliższą sobotę, 1 sierpnia 11 syren alar-
mowych rozmieszczonych na terenie Świdnicy
będzie nadawać sygnał alarmowy w sposób mo-
dulowany przez 3 minuty. Mają to być ćwiczenia
z użyciem systemu wczesnego ostrzegania. Po-
dobne działania zostaną przeprowadzone w ca-
łym województwie na polecenie Wojewody Do-
lnośląskiego, Jarosława Obremskiego.

Punktualnie o godzinie 17 ze wszystkich
syren alarmowych w mieście i regionie zosta-
nie nadany sygnał "Ogłoszenie alarmu". Syre-
ny będą wyły przez 3 minuty.Ćwiczenia mają
sprawdzić funkcjonowanie podsystemu takie-
go akustycznego ostrzegania, wpłynąć na udo-
skonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w
czasie pozasłużbowym przez wyznaczone do
tego osoby oraz pomóc w ocenie sprawności

syren alarmowych.
Ma to być także sposób na uczczenie 76.

rocznicy wybuchu Powstania Warszawskie-
go.Żołnierze powstania walczyli nie tylko o
Warszawę, stolicę wolnej Polski, ale przede
wszystkim podjęli się ostatecznej próby boju o
ocalenie całego kraju. Niech ten dzień będzie
okazją do refleksji i oddania czci bohaterskim

Powstańcom Warszawskim, którzy walczyli o
Ojczyznę.

INWENTARYZACJA AZBESTU 
W ŚWIDNICY

We wtorek, 28 lipca rozpoczęły się prace
związane z inwentaryzacją wyrobów zawierają-
cych azbest na terenie Świdnicy. W związku z
tym Urząd Miasta prosi mieszkańców o umożli-
wienie wejścia na posesję osobom, które będą
prowadzić w/w inwentaryzację - pracownikom
firmy: Laboratorium Wiedzy.

Ministerstwo Rozwoju realizując zadania
przyjęte w "Programie Oczyszczania kraju z Az-
bestu na lata 2009-2032" ogłosiło konkurs na
dofinansowanie m.in. wykonania inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest na terenach
gmin. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy wzięło udział w tym konkur-
sie ipodpisało porozumienie z Ministerstwem
Rozwoju na przyznanie dotacji w wysokości 80
% kosztów realizacji zadania. Wyłoniona w dro-
dze postępowania ofertowego firma Laborato-
rium Wiedzy z Rudnika nad Sanem wykona na
terenie Świdnicy inwentaryzację wyrobów za-
wierających azbest wraz z oceną stanu technicz-
nego. Ponadto wprowadzi uzyskane dane do Ba-

zy Azbestowej Ministerstwa Przedsiębiorczości
i Technologii oraz na podstawie wytycznych i
pozyskanych informacji opracuje program usu-
wania wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Świdnica.

- Kontroli poddane zostaną głównie tereny
ogrodów działkowych oraz garaży, które budo-
wane były w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego

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
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Film: "Młodość Astrid"

31.08.2020, Start: 20:30
Osiedle Zarzecze -podwórko przy ul. Koper-
nika/Kilińskiego
Film: "Wspaniała"

ALCHEMIA TEATRALNA: WAR-
SZTATY "PRACA Z DOKUMENTEM
JAKO MATERIAŁEM TEATRAL-
NYM"
do 31 lipca 2020
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, Świdnica, organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury

FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
do 16.08.2020, godz. 18:00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ jako
ludzie na poziomie musimy robić rzeczy na
poziomie. Festiwal Bachowski w Świdnicy,
w Kościele Pokoju, w regionie - prosty, or-
ganiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako
międzynarodowa dziedzina sztuki, wzboga-
cona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Miejsce: Świdnica, organizator: ŚOK

PROGRAM (lipiec):

30.07.2020 
BACH DLA DZIECI 
ŚWIDNICA + ONLINE 
31.07.2020 
SONATA I WINO 
ŚWIDNICA + ONLINE 
31.07.2020 
BACH 6 SONAT NA SKRZYPCE I KLA-
WESYN 
ŚWIDNICA + ONLINE 

PROGRAM (sierpień):
01.08.2020 
BACH KONCERT POTRÓJNY II SUITA
H-MOLL 
ŚWIDNICA + ONLINE 
01.08.2020 
ŚNIADANIE NA TRAWIE 
BAGIENIEC 
02.08.2020 
NABOŻEŃSTWO KANTATOWE 
ŚWIDNICA + ONLINE 
02.08.2020 
WALCZ O PIEŚŃ
ŚWIDNICA + ONLINE 
03.08.2020 
AKADEMIA BACHOWSKA JUNIOR 
ŚWIDNICA + ONLINE 
04.08.2020 
BACH TOCCATY (1) 
ŚWIDNICA + ONLINE 
05.08.2020 
BACH TOCCATY (2) 
ŚWIDNICA + ONLINE 
06.08.2020 
BACH DLA DZIECI 

www.expressem.eu

wieku. W ich konstrukcji wykorzystywano wte-
dy cementowe płyty faliste i płytki z azbestem,
którymi kryto najczęściej dach. Azbest jest bar-
dzo szkodliwy dla naszego zdrowia. Wywołuje
przede wszystkim tak zwaną azbestozę objawia-
jącą się dusznościami i uporczywym kaszlem.
Jest także czynnikiem poważnie zwiększającym
ryzyko zachorowania na raka płuc, opłucnej lub
krtani - mówi Hubert Kozłowski, z Biura Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Posiadanie przez Gminę w/w programu wa-
runkuje starania o pozyskanie środków z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na
usuwanie azbestu.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA 
Z ROBOTYKI 

DLA DZIECI I SENIORÓW
Zabawa połączona z nauką programowania,

to wszystko czeka na uczestników warsztatów z
robotyki organizowanych przez miasto. W ra-
mach zajęć każdy będzie mógł stworzyć własne-
go robota z klocków i zaprogramować go w
dowolny sposób. Obecnie prowadzone są zapisy
dla świdnickich seniorów (w wieku 60+) wraz z
dziećmi (7-14lat) będącymi pod ich opieką.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

(plakat str. 13)

Strzegom
BEZPŁATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE

Informujemy, że LUX MED wznawia wyko-
nywanie bezpłatnych badań mammograficz-
nych, finansowanych przez NFZ, w ramach Pro-

gramu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pra-
cowniach mammograficznych.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań
oraz personelu medycznego badania będą wyko-
nywane z zachowaniem wszelkich przewidzia-
nych prawem środków ostrożności w zakresie
zarówno wyposażenia techników w niezbędne
środki ochrony osobistej, jak i procedur dezyn-
fekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz
obsługi pacjenta.

W pracowni będą mogły jednocześnie prze-
bywać tylko trzy Panie, co zapewnia możliwość
utrzymania dystansu 2 metrów. Przed badaniem
pracownicy medyczni zmierzą Paniom tempera-
turę i poproszą o wypełnienie ankiety. Do dyspo-
zycji Pań będą także środki do dezynfekcji rąk.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla
podjętych środków ochrony oraz o stawienie się
na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy,
a także w czasie wyznaczonym podczas rejestra-
cji.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku
50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone
z powodu raka piersi a także:
◆ nie miały wykonanej mammografii w ramach

Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
◆ lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzają-

cym otrzymały pisemne wskazanie do wyko-

ciąg dalszy na str. 4
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ŚWIDNICA + ONLINE 
07.08.2020 
BACH CLAVIER-UBUNG II 
ŚWIDNICA + ONLINE 
07.08.2020 
SONATA I WINO 
ŚWIDNICA + ONLINE 
08.08.2020 
BACH KANTATY 
ŚWIDNICA + ONLINE 
08.08.2020 
ŚNIADANIE NA TRAWIE 
SREBRNA GÓRA 
09.08.2020 
NABOŻEŃSTWO KANTATOWE 
ŚWIDNICA + ONLINE 
09.08.2020 
POLECAMY MICHAEL KLAHR ULTRA
TRAIL 
GÓRY BYSTRZYCKIE 
10.08.2020 
AKADEMIA BACHOWSKA JUNIOR 
ŚWIDNICA + ONLINE 
11.08.2020 
BACH DAS WOHLTEMPERIERTE KLA-
VIER II / 1-12 
ŚWIDNICA + ONLINE 
12.08.2020 
BACH DAS WOHLTEMPERIERTE KLA-
VIER II / 13-24 
ŚWIDNICA + ONLINE 
13.08.2020 
BACH DLA DZIECI 
ŚWIDNICA + ONLINE 
14.08.2020 
SONATA I WINO 
ŚWIDNICA + ONLINE 
14.08.2020 
BACH DIE KUNST DER FUGE 
ŚWIDNICA + ONLINE 
15.08.2020 
BACH KONCERTY BRANDENBUR-
SKIE 4.5.6 
ŚWIDNICA + ONLINE 
16.08.2020 
NABOŻEŃSTWO KANTATOWE BWV
106
ŚWIDNICA + ONLINE 
16.08.2020 
POLECAMY: OTTO MULLER ULTRA

nania ponownej mammografii po upływie 12
miesięcy
Mobilna pracownia mammograficzna

LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miej-
scowości:

Strzegom - 14 sierpnia 2020 w godzinach od
8.00 do 13.00 przy Strzegomskim Centrum Kul-
tury, ul. Ignacego Paderewskiego 36

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestra-
c j ę pod nr tel .  58 666  24  44  lub na
http://www.mammo.pl/formularz. W celu wery-
fikacji uprawnień do badania przed połączeniem
telefonicznym prosimy przygotować dowód oso-
bisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia
z poprzednich mammografii.

Przypominamy, że badania wykonywane w
ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi nie
wymagają skierowania , a tylko systematyczność
w przestrzeganiu terminów kolejnych badań
mammograficznych pozwala na wykrycie poten-
cjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie
rozwoju choroby. Dlatego też, zachęcamy wszy-
stkie Panie, które z powodu pandemii nie mogły
wykonać badań we wcześniej umówionym ter-
minie o nie zwlekanie z rejestracją na mammo-
grafię.

W MBP...

LATO Z BIBLIOTEKĄ
Łowcy książek - apetytem

Regulamin akcji czytelniczej "Łowcy Ksią-
żek... z apetytem"

Organizatorem akcji pod nazwą "Łowcy
Książek... z apetytem"jest Miejska Biblioteka
Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy,
zwana dalej MBP, z siedzibą w Świdnicy, ul.
Franciszkańska 18.

Termin trwania akcji:

03.08.2020 - 07.08.2020 (młodzież i dorośli
- w tych dniach Uczestnicy mogą zdobyć książkę
dla starszego Czytelnika)

Obszar akcji:
Akcja "Łowcy Książek... z apetytem"będzie

obejmować obszar całego miasta Świdnica.
Cel akcji:
Rozbudzenie apetytu na książki czytelników

MBP w Świdnicy. Odkrywanie nowych, cieka-
wych miejsc w naszym mieście. Bo czytać moż-
na wszędzie. Zachęcenie nowych osób do odwie-
dzenia biblioteki, bo naprawdę warto być czytel-
nikiem.

Uczestnicy:
Uczestnikiem akcji czytelniczej może być

każdy czytelnik MBP.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w akcji

jednorazowo.
O co chodzi w akcji czytelniczej "Łowcy

książek":
Mamy do rozdania 10 książkowych nowości.

Co zrobić, aby zgarnąć jedną z nich? To proste...
W dniach 03.08.2020 - 07.08.2020 (mło-

dzież i dorośli - w tych dniach Uczestnicy mogą
zdobyć książkę dla starszego Czytelnika)

MBP będzie publikować na fanpage’ach bib-
lioteki zdjęcie charakterystycznego elementu z
miejsca, w którym pozostawiono jedną z 10 ksią-
żek. Pierwsza osoba, która dotrze do wyznaczo-
nego celu i okaże się własną kartą biblioteczną
oraz wypełni zgodę (załącznik nr 1) otrzyma na
własność odnalezioną książkę.

W każdej książce Uczestnik znajdzie zgodę na
wzięcie udziału w akcji (załącznik nr 1). Należy ją
wypełnić i pozostawić na miejscu, gdzie uczestnik
odnalazł książkę lub dostarczyć do MBP.

W przypadku osób niepełnoletnich zgody
podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Pochwal się wszystkim zdobytą książką!
Zrób sobie z nią zdjęcie i wyślij je na adres
oddz@mbp.swidnica.pl lub na FB, a my je opub-
likujemy.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy
do Organizatora.

Dodatkowe informacje: Wypożyczalnia i
Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, pok. 302, tel.
74/640-09-42.

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo
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www.akupunktura.org.pl
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TRAIL 
BRAMA LUBAWSKA 
21.08.2020 
POLECAMY: DROGI DO BACHA 
ŻARÓW 
22.08.2020 
POLECAMY: ŚNIADANIE NA TRAWIE 
POŻARZYSKO 
22.08.2020 
POLECAMY: DROGI DO BACHA 
ZASTRUŻE
23.08.2020 
POLECAMY: DROGI DO BACHA 
MAKOWICE 
28.08.2020 
POLECAMY: CHÓR POLSKIEGO RA-
DIA 
STRZEGOM 
29.08.2020 
POLECAMY: CHÓR NARODOWEGO
FORUM MUZYKI 
STRZEGOM 
30.08.2020 
POLECAMY: CAPELLA CRACOVIEN-
SIS 
STRZEGOM 

WSPÓLNIE WYPROMUJEMY
ARTYSTÓW

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w Poli-
cach nad Metuji realizuje projekt "Słowem i ob-
razem" współfinansowany przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V - A
Republika Czeska - Polska oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Nu-
mer projektu:

 CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.
20 tysięcy euro dofinansowania dostała

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy na
wspólny projekt z biblioteką w Policach nad
Metuji na promocję polskich i czeskich twórców
pogranicza wpisujący się w oś priorytetową 4:
Współpraca instytucji i społeczności. Zatwier-
dzona wartość całkowitych wydatków kwalifi-
kowalnych wynosi: 25 808,25 EUR. Zatwierdzo-
na wartość dofinansowania z EFRR wynosi: 20
000 EUR. Projekt realizowany będzie od
01.03.2019 do 31.10.2019.

Głównym celem projektu jest pogłębienie
poziomu współpracy, zwiększenie jej intensyw-
ności między instytucjami kulturalnymi i społe-
czeństwem w Świdnicy oraz Policami nad Metu-
ji.

Projekt "Słowem i obrazem", na realizację
którego obie placówki uzyskały dofinansowanie,
zakłada szereg działań z zakresu literatury, foto-
grafii, grafiki, mających na celu przybliżenie kul-

tury polskiej i czeskiej tworzonej przez artystów
z pogranicza. Do końca października zaplanowa-
no m.in. warsztaty plenerowe dla początkujących
artystów i autorów w Policach nad Metuji oraz
konkurs, w którym wyłonieni zostaną autorzy z
dorobkiem literackim (jeden z Polski, drugi z
Czech), którym zostanie wydana książka w tłu-
maczeniu na oba języki. Podczas finału, który
zaplanowano na połowę czerwca w Świdnicy
odbędzie się wystawa poplenerowa (przygoto-
wana jako jedno z kluczowych działań po plene-
rze) połączona z promocją książek. Podsumowa-
nie odbędzie się także jesienią po czeskiej stro-
nie, a następnie wystawa wróci do Polski.

To nie pierwszy projekt zrealizowany wspól-
nie przez obie biblioteki. W 2012 r koordynowa-
ły "Literackie Inspiracje". - Biblioteki prowadzą
współpracę od lat. Pomysł wspólnego projektu
zrodził się podczas kolejnej wizyty partnerskiej.
Na etapie przygotowywania się do napisania
wniosku odbywały się spotkania dyrektorów pla-
cówek, pomysłodawcy projektu oraz zespołów
realizujących projekt po obu stronach. Tym pro-
jektem chcemy przybliżyć świdniczanom i Cze-
chom dorobek artystów i twórców pogranicza,

ciąg dalszy na str. 6
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WARSZTATY AKWARELOWE DLA
DOROSŁYCH
31.07-02.08.2020, godz. 18:00
Zapraszamy na kolejną edycję Warsztatów
akwarelowych dla dorosłych, które popro-
wadzi Miłosz Nosiadek. Tym razem będą
odbywały się w dwóch grupach: od 31 VII
do 1 VIII spotkają się uczestnicy na pozio-
mie podstawowym, a w dniach 1 - 2 VIII
ci bardziej już zaawansowani. Zaprasza-
my!
Wstęp 210/140 zł, miejsce: Galeria Fotogra-
fii, Rynek 44, organizator: ŚOK

III OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
09.08.2020, godz. 10:00
Trzeci i ostatni z wakacyjnych turniejów
siatkówki plążowej organizowanych przez
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na
początek zakończenie cyklu zaplanowano
turniej mężczyzn. Zapisy na miejscu pół go-
dziny przed rozpoczęciem gier.
Wstęp wolny, miejsce: Centrum Sportów
Plażowych, OSiR, ul. Śląska 35, organiza-
tor: OSiR Świdnica

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ
o Puchar Prezydenta Świdnicy
Data: 
10.08.2020, godz. 10.00
11.08.2020, godz. 10.00
17.08.2020, godz. 10.00
18.08.2020, godz. 10.00
Wakacje, piasek, słońce i piłka nożna. Czy
można wyobrazić sobie lepsze połączenie
letnich atrakcji? Przed nami cykl turniejów
piłki nożnej plażowej o puchar prezydenta
Świdnicy. Ruszyły właśnie zapisy drużyn.
Udział jest bezpłatny, a na uczestników cze-
kają nie tylko wspaniałe sportowe emocje,
ale też nagrody!
Wstęp wolny, miejsce: Centrum Sportów
Plażowych, OSiR, ul. Śląska 35, organiza-
tor: Inicjatywa Lokalna

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.09.2020, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

"CUDOWNA TERAPIA"
10.09.2020, godz. 18:00
Zmiana terminu z 20 marca. Kryzys może
przyjść znienacka, nawet po kilkunastu wspól-
nie przeżytych latach.Co wtedy? Leki na uspo-
kojenie? Nie, mamy inną propozycję! Wyrzu-
camy tabletki, syropy i maści, a w zamian

którzy cieszą się uznaniem w swoim kraju, ale
zupełnie nie są znani u sąsiadów - mówi Ewa
Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy.

Mikroprojekt "Słowem i obrazem" współ-
finansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacen-
sis w ramach Programu Operacyjnego Współpra-
cy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpo-
spolita Polska 2014-2020 "Przekraczamy grani-
ce"

MBP Świdnica

OD 1 SIERPNIA MOŻNA SKŁADAĆ
WNIOSKI O ŚWIADCZENIE 

DOBRY START
Wniosek o świadczenie dla dzieci, które

przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej
do 30 listopada.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w
roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia
20. roku życia lub w przypadku dzieci lub osób
uczących się legitymujących się orzeczeniem o
niepełnosprawności do ukończenia 24. roku ży-
cia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na
dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci
realizujące roczne przygotowanie przedszkolne
w tzw. Zerówce w przedszkolu lub szkole. Pro-
gram Dobry Start nie obejmuje również studen-
tów.

PCPR Świdnica

PLAŻOWA PIŁKA NOŻNA 
CZTERY TURNIEJE 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY!
Wakacje, piasek, słońce i... piłka nożna. Czy

można wyobrazić sobie lepsze połączenie letnich
atrakcji? Przed nami cykl turniejów piłki nożnej
plażowej o puchar prezydenta Świdnicy. Ruszyły
właśnie zapisy drużyn. Udział jest bezpłatny, a
na uczestników czekają nie tylko wspaniałe spor-
towe emocje, ale też nagrody!

W planach jest rozegranie czterech jedno-
dniowych turniejów - każdy dedykowany dla
innej kategorii wiekowej. Pierwsze dwa już 10 i
11 sierpnia. Kolejne dwa 17 i 18 sierpnia. Wy-
starczy zebrać drużynę i zgłosić się do rozgrywek
(drużyna - maksymalnie 6 osób. Na boisku: 4
zawodników z pola, bramkarz + 1 zawodnik
rezerwowy). Udział jest bezpłatny. Zapisy przyj-
mowane są mailowo pod adresem plazowkas-
widnica@onet.pl Decyduje kolejność zgłoszeń -
w każdym turnieju weźmie udział maksymalnie
osiem zespołów. Zapisy w dniu imprezy tylko w
przypadku wolnych miejsc.

GDZIE GRAMY?
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji - Cen-

trum Sportów Plażowych, ul. Śląska 35, 58-100
Świdnica

Boisko: 35x20 m, bramki 2x3m

KTO I KIEDY?
◆ DZIECI MŁODSZE: rocznik 2010 i młodsi

- 10 sierpnia (poniedziałek) 10.00-15.00
◆ DZIECI STARSZE: rocznik 2008 i 2009 - 11

sierpnia (wtorek) 10.00-15.00
◆ MŁODZIEŻ MŁODSZA: rocznik 2005-

2007 - 17 sierpnia (poniedziałek) 10.00-
17.30

◆ MŁODZIEŻ STARSZA: rocznik 2002-2004
- 18 sierpnia (wtorek) 10.00-17.30

JAK GRAMY?
Przepisy plażowej piłki nożnej. Drużyna ma-

ksymalnie 6 osób. Na boisku: 4 zawodników z
pola, bramkarz + 1 zawodnik rezerwowy. Czas
gry: 2x7 min (dzieci młodsze i starsze); 2x10
minut (młodzież młodsza i starsza)

ciąg dalszy ze str. 5
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JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Dzieci młodsze, dzieci starsze - do 7 sierpnia
Młodzież młodsza, młodzież starsza - do 14

sierpnia
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailo-

wy: plazowkaswidnica@onet.pl 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę druży-

ny, kategorię wiekową, imię, nazwisko i numer
telefonu pełnoletniego opiekuna drużyny. 

W każdej kategorii zagra maksymalnie
osiem zespołów. Decyduje koleność zgłoszeń.

Zgłoszenia w dniu imprezy tylko w przypad-
ku wolnych miejsc. 

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.osir.swidnica.pl
tel. 502-291-179

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
18.07.2020r. godz. 11.25 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące braku żeliwnych
krat zakrywających kanał na wody opadowe
w przejściu pod mostem kolejowym w rejo-
nie ulicy Westerplatte. Skierowany na miej-
sce patrol potwierdził zgłoszenie. Po spraw-
dzeniu przez strażników terenu przyległego
okazało się, że kratki zostały zdemontowane
i ukryte w pobliżu. Prawdopodobnie złodzie-
je zostali spłoszeni przez funkcjonariuszy i

nie zdążyli zabrać swego łupu. Przepust zo-
stał zabezpieczony a kratki przekazano za-
rządcy drogi.

19.07.2020r. godz. 2.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu do-
tyczące palenia papierosów na peronie dwor-
ca PKP Świdnica Miasto. Skierowany na
miejsce patrol przypomniał podróżnym o za-
kazie palenia papierosów w tym miejscu.
Interwencję zakończono wypisaniem man-
datów karnych dla obu panów niestosują-
cych się do obowiązujących przepisów.

21.07.2020r. godz. 14.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego męż-
czyznę leżącego we wiacie przystankowej
przy ulicy Zamenhofa. Skierowani na miej-
sce funkcjonariusze zastali tam osobę
nietrzeźwą, która zanieczyściła przystanek,
uniemożliwiając korzystanie z niego innym
pasażerom oraz używała słów wulgarnych.

www.expressem.eu www.expressem.eu

aplikujemy troje znakomitych aktorów, bły-
skotliwy tekst i zaskakującą inscenizację.
Wstęp 70/80 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KABARET SMILE
24.09.2020, godz. 17:30
Przeniesione z 7 maja.Program "Tu i Teraz"
to wynik wielomiesięcznych obserwacji
prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wni-
kliwej analizie zebranego materiału z #ob-
serwujemywas, powstał program ukazujący
szeroki przekrój codziennych sytuacji z ży-
cia zarówno typowego "Seby", jak również
celebrytów z pierwszych stron.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

FUN WITH ENGLISH
01.10.2020, godz. 09:00
Zmiana terminu z 19 marca. Niepubliczne
Przedszkole Językowe ABRACADABRA i
Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają ser-
decznie wszystkie przedszkolaki oraz ucz-
niów klas pierwszych na wspólną przygodę
z językiem angielskim Fun with English! To
już trzecia edycja!
Wstęp zapisy, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: "TEATR
WYSPIAŃSKIEGO"
03.10.2020, godz. 12:00
Od kilku lat prof. Mirosław Kocur bada per-
formatywną moc sztuk Wyspiańskiego ra-
zem ze studentami Akademii Sztuk Teatral-
nych im. Stanisława Wyspiańskiego. Opo-
wie o ich zaskakujących odkryciach.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
04.10.2020, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców

ciąg dalszy na str. 8
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Mężczyzna trafił do Policyjnej Izby Zatrzy-
mań, a po wytrzeźwieniu za swój czyn został
ukarany wysoką grzywną.

22.07.2020r. godz. 0.25
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące kradzieży czterech
kompletów lamp solarnych z ogrodu przydo-
mowego przy ulicy Łukasińskiego. Skiero-
wani na miejsce strażnicy szybko zlokalizo-
wali sprawcę tego czynu, który tłumaczył się
faktem, iż lampki te wyjątkowo pasują do
jego ogródka. Oświetlenie wróciło do właści-
ciela, natomiast sprawca kradzieży będzie
musiał wytłumaczyć swoje zachowanie
przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

23.07.2020r. godz. 15.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące silnego fetoru, któ-
ry wydobywał się z terenu posesji przyległej
do ogrodów działkowych przy ulicy Krako-
wskiej. Zgłaszająca podejrzewała, że fetor
oraz roje much związane są z gołębnikiem
zlokalizowanym na tej właśnie posesji.
Strażnicy, którzy dokonali kontroli wskaza-
nego terenu ustalili, że przyczyną opisanych
problemów nie były gołębie lecz beczka, do
której mieszkanka nieruchomości wrzucała
odpady roślinne. Ze
względu, że beczka
nie miała odpływu
odpady te zostały
zalane deszczówką i
zaczęły gnić. Wła-
ścicielkę nierucho-
mości zobowiązano
do usunięcia zgni-
łych roślin i kompo-
stowania ich w spo-
sób nie powodujący
takich uciążliwości.

***
W minionym tygo-

dniu zrealizowano 201
interwencji.  

***
Do wyj ą tkowo

groźnego zdarzenia do-
szło w dniu 25 lipca w
rejonie Ronda Ireny
Sendlerowej w Świdni-
cy. Mężczyzna wtargnął
prosto przed jadącą ka-
retkę zmuszając kierow-
cę do zatrzymania się, a
następnie zaatakował
lekarza.

Przed ciosami napa-
stnika lekarz zasłonił się
terminalem służącym
do kontaktu z Centrum
Powiadamiania Ratun-
kowego. Urządzenie zo-
stało zniszczone. Dy-
żurny straży miejskiej,
który otrzymał zgłosze-

nie od przypadkowego świadka, natychmiast
skierował na miejsce radiowóz. Gdy strażnicy
dojechali  nad zalew szybko obezwładnili męż-
czyznę. Na szczęście nikt z załogi karetki nie
doznał poważnych obrażeń, choć mogło dojść do
prawdziwej tragedii. Strażnicy, którzy ujęli męż-
czyznę stwierdzili, że w czasie napaści posługi-
wał się on kastetem z wysuwanym ostrzem. Na-
pastnik został zatrzymany, a za swój czyn odpo-
wie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

GMINA ŚWIDNICA
1 SIERPNIA 76 ROCZNICA
WYBUCHU POWSTANIA

WARSZAWSKIEGO 
1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się

wojewódzki trening systemu wczesnego ostrze-
gania na terenie województwa dolnośląskiego.
Wyemitowanie sygnału akustycznego "Ogłosze-
nie alarmu" w czasie trwania treningu będzie
jednocześnie upamiętniało 76 rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego.

WAKACJE W GMINIE 
W gminie Świdnica nie ma czasu na nudę. Za

nami pierwsze WAKACYJNE KINO NA LEŻA-
KACH i  spacery po gminie Świdnica z kijami
nordic walking. Od 14 sierpnia mamy w planach
kolejne odkrywanie malowniczych terenów gmi-
ny Świdnica. Już w najbliższą sobotę, 1 sierpnia
planujemy drugą odsłonę kina na leżakach połą-
czoną tym razem ze sportowym miasteczkiem i
warsztatami plastycznymi. W tym roku z powo-

ciąg dalszy ze str. 7
okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

GALA WIEDEŃSKA - KONCERT SCE-
NY KAMIENICA
22.10.2020, godz. 18:00
Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncer-
tów, odbywających się w Wiedniu. Wystąpią
wybitni soliści śpiewacy z powodzeniem
odnoszący sukcesy na arenie międzynarodo-
wej. Całości dopełni piękna scenografia, re-
kwizyty i bajeczne kostiumy.
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 44, organizator: ŚOK

"LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ" (spektakl)
24.10.2020, godz. 16:00
Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzy-
muje od swojego przyjaciela nieoczekiwany
prezent urodzinowy, który wprowadzi wiele
zamieszania do życia przyjaciół. Żaden z
nich jednakowoż nie śmiał nawet przypusz-
czać, jak ta bajka się rozwinie. A takiego
zakończenia nikt by się nie spodziewał!
Wstęp 85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

MUZAZA: BLUESOWE NUTKI DLA
NASZYCH MALUTKICH
25.10.2020, godz. 10:00
Przeniesione z 4 kwietnia. Dwa koncerty:
godz. 10.00 i 11.30 Przed nami kolejny ro-
dzinny koncert gordonowski przeznaczony
dla niemowląt i małych dzieci (do 7 lat) oraz
kobiet w ciąży. Jego interaktywna forma ma
na celu wprowadzenie maluchów w muzy-
czny świat za pomocą dostosowanego dla
dzieci repertuaru.
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

TURBO AKUSTYCZNIE - 40 -LECIE
ZESPOŁU
26.11.2020, godz. 18:00
Przesunięte z 3 kwietnia. Zespół świętuje 40
rocznicę istnienia, która to przypadła na

http://www.bojero.com.pl


du różnorodnych ograniczeń, m.in. pandemii
koronawirusa nie wszystkie dzieci mają możli-
wość aktywnego spędzania czasu wolnego na
koloniach. Dlatego w tym roku  postanowiliśmy
zorganizować 2 turnusy sportowe i 1 artystyczny
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lu-
bachowie. Ponadto w ramach współpracy z Do-
lnośląskim Kuratorium Oświaty 12 uczniów wy-
poczywać będzie na koloniach w nadmorskiej
miejscowości Pustkowo.

"Nie mam czasu na nudę" -  to hasło tegoro-
cznych wakacji w gminie Świdnica, których
organizatorami są: gmina Świdnica, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Świdnicy, Gminny Ośrodek Kultury ,
Sportu i Rekreacji w Świdnicy, Gminny Zespołu
Oświaty oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Lubachowie.

Kolonie w Szkolnym Schronisku Młodzie-
żowym w Lubachowie odbędą się w trzech tur-
nusach:

* I turnus: artystyczno-profilaktyczny -
03.08.-07.08.2020 r. - pod hasłem "Artystą być"

* II turnus: sportowo-profilaktyczny  -
10.08.-14.08.2020 r. - pod hasłem "Zdrowo, bo
na sportowo!"           

* III turnus:  sportowo-profilaktyczny -
17.08.-21.08.2020 r. - pod hasłem "Zdrowo, bo
na sportowo!"  

Usytuowanie ośrodka w dolinie rzeki By-
strzycy, dobre wyposażenie oraz fachowa kadra
pedagogiczna pozwolą skorzystać z dobro-
dziejstw przyrodniczo-turystycznych okolicy
oraz zrealizować atrakcyjny program wypoczyn-
ku, ukierunkowany aktywne spędzanie czasu
oraz  promocję zdrowia i profilaktykę.  Mamy
nadzieję, że w zorganizowanych przez nas waka-
cjach nie będzie czasu na nudę! - dodaje kierow-
nik ośrodka pomocy społecznej.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Luba-
chowie to nowoczesna, doskonale wyposażona
placówka, również dla osób niepełnosprawnych,
która na tle działających tego typu ośrodków oraz
zgodnie z klasyfikacją obiektów noclegowych
zaliczana jest do najwyższej pierwszej kategorii.

Do dyspozycji zatroskanych Rodziców od-
dajemy numer telefonu pod którym będzie  moż-
na skontaktować w każdej chwil i  dopytać  np.
o samopoczucie dziecka. Kontakt tel. będzie mo-
żliwy w okresie trwania kolonii 74 850 99 26 .

Dodatkowo dzięki współpracy z Dolnośląskim
Kuratorium Oświaty otrzymaliśmy 12 miejsc kolo-
nijnych  w miejscowości PUSTKOWO w okresie
od 18-31 sierpnia 2020 roku, dla dzieci i młodzieży,
które ukończyły   7 rok życia, a nie przekroczyły 16
lat. Koszt pobytu dzieci na kolonii w całości pokry-
wa Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

II WAKACYJNE KINO NA
LEŻAKACH W BURKATOWIE 
To już druga odsłona WAKACYJNEGO KI-

NA NA LEŻAKACH" w Burkatowie, którego
organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji, we współpracy z gminą Świd-
nica, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
sołectwem Burkatów oraz GLKS Świdnica. 1
sierpnia zapraszamy na dwa seanse: bajkę dla
dzieci LORAX o godz. 18.00 oraz na film "Na-
rodziny Gwiazdy" o godz. 21.00. Mamy coś je-
szcze, bezpłatne warsztaty dla dzieci oraz spor-
towe miasteczko GLKS.

Tym razem spotyka-
my się w sobotę 1 sierp-
nia!

Rozpoczynamy o
godzinie 16:00 bezpłat-
nymi warsztatami dla
dzieci: las w słoikach,
malowanie kubków, la-
wendowe skarby, wore-
czki, słoiczki (zgłoś się do
nas po wejściówkę/opa-
skę) oraz sportowym
miasteczkiem GLKS.

W godzinę "W" o
17:00 zawyją syreny, a
my zatrzymamy się na
minutę ciszy, by oddać
hołd powstańcom war-
szawskim.

Następnie o godzi-
nie 18:00 zapraszamy
na bajkę dla dzieci pt:
"Lorax"

O godzinie 21:00
rozpoczniemy projekcję
filmu pt: "Narodziny
gwiazdy" (powyżej 15
roku  życia).  Warto
wspomnieć, że film w
2019 roku otrzymał Os-
cara za najlepszą pio-
senkę- "The Shallow",
wyk. Lady Gaga i Brad-
ley Cooper.

Na wszystkich
uczestników kina będą
czekały wygodne kolo-
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2020 rok. Muzycy przygotowali z tej okazji
przekrojowy program zawierający najważ-
niejsze utwory zespołu. Będzie go można
posłuchać na koncertach w dwóch odsło-
nach: elektrycznej i akustycznej. W Świdni-
cy usłyszymy tę drugą.
Wstęp 45/35 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KANDYDAT (SPEKTAKL)
29.11.2020, godz. 17:00
Spektakl przeniesiony z 17 kwietnia. "Kan-
dydat" to błyskotliwy komediodramat, który
porusza bardzo aktualne zagadnienia. Opo-
wiada historię kandydata na urząd prezyden-
ta (Piotr Cyrwus) oraz jego trenerki (Graży-
na Wolszczak).
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.12.2020, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.
Wstęp wolny miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

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

KSIĄŻĘCY RAJD ROWEROWY - PA-
ŁAC W MORAWIE
Kontynuujemy wakacyjny cykl Rajdów Ro-
werowych. Tym razem trasa nieco dłuższa,
za to łatwiejsza technicznie. Co zobaczymy
po drodze? Między innymi: Zalew w Komo-
rowie, Pałac w Morawie, Muzeum Kolejnic-
twa w Jaworzynie Śląskiej czy też Zamek w
Piotrowicach Świdnickich. Na zakończenie
tradycyjne ognisko z kiełbaskami. Zaprasza-
my!
Termin: niedziela 9 sierpnia 2020
Koszt: 5 zł/os.
Zapewniamy: ubezpieczenie grupowe
NNW, opiekę przewodnika, kamizelki od-
blaskowe na czas trwania Rajdu, ciepły po-
częstunek - ognisko z kiełbaskami oraz wodę
i napoje.
Zapisy: Informacja Turystyczna, tel: 74 852
02 90, it@um.swidnica.pl
Limit miejsc: 40 osób, obowiązuje kolejność
zgłoszeń
Limit wiekowy: od 13 roku życia
Łączny dystans: około 50 kilometrów
Stopień trudności: łatwy
Plan wyjazdu:
8:00 - zbiórka pod Domem Wycieczkowym
OSIR, ul. Śląska 35
8:15 - wyjazd na trasę
Trasa: Świdnica OSIR- Witoszów Dolny-
Komorów- Milikowice- Nowy Jaworów-
Pasieczna- Stanowice- Międzyrzecze- Mo-
rawa (Pałac)- Pastuchów- Piotrowice Świd-
nickie- Jaworzyna Śląska (Muzeum)- Bole-
sławice- Tomkowa- Świdnica
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Na związek uzyskiwanych przez podatnika
przychodów ze źródłem wymienionym w art. 10
ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (działalność gospodar-
cza) może wskazywać - rozpatrywany całościo-
wo - zespół powiązanych ze sobą działań podat-
nika, powtarzalnych, uporządkowanych, wyka-
zanych w toku postępowania podatkowego, kon-
sekwentnie prowadzących do osiągnięcia zysku
(powtarzalność transakcji, ich ilość, udostępnie-
nie na portalach internetowych numerów telefo-
nów i konta bankowego w celu nawiązania kon-
taktów z klientami, zgromadzenie towarów w
ilościach handlowych). Tak uznał WSA w Łodzi,
a następnie NSA.

W wyniku przeprowadzonego postępowania
podatkowego organ podatkowy ustalił, że w

2012 r. podatnik prowadził działalność gospodar-
czą polegającą na sprzedaży części samochodo-
wych za pośrednictwem serwisu Allegro. W nastę-
pstwie przeprowadzonej kontroli określono mu zo-
bowiązanie w podatku dochodowym od osób fizy-
cznych. Organ stwierdził, że wykaz ilości transakcji
dokonanych za pośrednictwem portalu Allegro, li-
czba aukcji sprzedaży na koncie podatnika oraz
regularne wpływy na jego rachunek bankowy
świadczą o tym, że aktywność handlowa nosiła
znamiona działalności gospodarczej. W ocenie or-
ganu działania te, podejmowane w zorganizowany
sposób, zmierzały do uzyskania przychodu. W
związku z tym podatnik miał obowiązek prowadze-
nia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

ciąg dalszy na stronie 11
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Powrót około 13:00
UWAGA: Uczestnicy proszeni są o zabranie
ze sobą maseczek.
www.ks-j.pl

DOT ZAPRASZA 
NA IMPREZY
Organizator: Dolnośląska Organizacja Tury-
styczna, ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław,
tel. + 48 71 793 97 22, fax + 48 71 793 97
28, e-mail: biuro@dot.org.pl
10 sierpnia 2019
Kopalnia Złota w Złotym Stoku - Run 4
Gold III (nocny bieg przeszkodowy po chod-
nikach Kopalni Złota)
Kopalnia Złota w Złotym Stoku - Run 4 Dog
II
10-11 sierpnia 2019
Twierdza Kłodzko - Dni Twierdzy Kłodzko
17 sierpnia 2019
Kopalnia Uranu w Kletnie - XIV Między-
narodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwa-
niu Minerałów
7 września 2019
Twierdza Srebrna Góra - Dzień z Regimen-
tem Twierdzy Srebrna Góra
październik 2019
Twierdza Kłodzko - October Festung w
Twierdzy Kłodzko
12 października 2019
Twierdza Srebrna Góra - Silver run - cykl
biegów górskich
26 października 2019
Kopalnia Złota w Złotym Stoku - Bieg Mo-
kosz

KOLEJOWY OŚRODEK WYPOCZYN-
KOWY W MUZEUM KOLEJNICTWA
NA ŚLĄSKU
W czasach PRL dbano nie tylko o to, aby
każdy Polak miał pracę, ale również o to, aby
po ciężkiej pracy, mógł należycie wypocząć
podczas wakacji. Pracownicy kolei i ich ro-
dziny mogli skorzystać z Wczasów Wago-
nowych, czyli wypoczynku w przystosowa-
nych na mieszkania wagonach. Dziś każdy
może skorzystać z oferty Wczasów Kolejo-
wych i solidnie wypocząć!
Wagony sypialne ( 50 miejsc ) ustawione na
2,5 ha bocznicy kolejowej z dala od tłumów
turystów oferują letnikom spokój i ciszę. Ogro-
dzony teren Muzeum na którym znajduje się
miejsce na biwak z zapleczem sanitarnym.
Bezpośrednio przy wejściu do Muzeum jest
parking z możliwością pozostawienia zarówno
samochodów osobowych jak i autokarów. Nie-
powtarzalny klimat Muzeum tworzą także
przejeżdżające w pobliżu pociągi. Położenie
Jaworzyny Śląskiej sprawia, że poza zwiedza-
niem Muzeum Kolejnictwa i Jaworzyny Ślą-
skiej możliwe jest także odbycie krótkich wy-
cieczek do innych miast Przedgórza Sudeckie-
go: Świdnicy, Strzegomia, Świebodzic i Wał-
brzycha, w których znajduje się wiele atrakcji
turystycznych.
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jawo-
rzynie Śląskiej to duże - na skalę europej-
ska Muzeum kolejowe - założone zostało
w 2005 roku na terenie zabytkowej loko-
motywowni z 1908 roku w Jaworzynie
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NSA. KIEDY SPRZEDAŻ NA ALLEGRO 
TO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogła-
sza nabór wstępnych propozycji projektów w
celu przeprowadzenia analizy zapotrzebowania
na dofinansowanie projektów w ramach plano-
wanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
(FST) dla Beneficjentów z subregionu wałbrzy-
skiego i zgorzeleckiego.

Zgłaszane propozycje projektów mają chara-
kter informacyjny i posłużą jako materiał pomoc-
niczy przy programowaniu FST oraz podczas
tworzenia Regionalnego Planu Sprawiedliwej
Transformacji dla województwa dolnośląskiego.

Celem przedmiotowego naboru nie będzie
wybór konkretnych projektów do dofinansowa-
nia.

Należy podkreślić, że w chwili obecnej nie
zostało jeszcze ostatecznie określone, jakie kie-
runki wsparcia będą dedykowane w ramach FST,
na jakim poziomie zarządzany będzie Fundusz,
a także jaki będzie poziom alokacji i dofinanso-

wania. Zebrane w ramach tej analizy dane będą
jednak cenne przy pracach nad Regionalnym
Planem Sprawiedliwej Transformacji i negocja-
cjach ze stroną rządową.

Termin składania propozycji projektów:
◆ od 24 lipca 2020 r. od godziny 08.00
◆ do 30 września 2020 r. do godziny 15.00

Forma składania wstępnej propozycji proje-
ktu:

Wnioskodawca składa wstępną propozycję
projektu wyłącznie w formie fiszki zgłoszenio-
wej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres FST@dolnyslask.pl (propozycji projektów
nie należy składać w formie papierowej).

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o
naborze wstępnych propozycji projektów:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane
zostały na stronie: http://www.umwd.dolnyslask
.pl/gospodarka/fundusz-sprawiedliwej-transfor
macji/nabor/ 

WSPARCIE PRAWNE 
DLA START-UPÓW!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
jest operatorem dla Programu finansowanego z
dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju, którego
celem jest sfinansowanie wsparcia prawnego dla
start-upów w zakresie współpracy z inwestorami
i odbiorcami usług.

Pomoc prawną dla młodych firm zaintereso-
wanych wzięciem udziału w programie świadczą
wyłonione w specjalnym postępowaniu kancela-
rie prawne.

Koszty kwalifikowalne:
- pomoc prawna w trakcie rozmów z fundu-

szem Venture Capital czy Business Angel;
- doradztwo przy przeprowadzaniu procesu

wejścia kapitałowego do młodej firm;
- wsparcie prawne w czasie procesu zamó-

wień;
- doradztwo prawne w zakresie prowadzone-

go biznesu.

Wsparcie można uzyskać w rozmowach z
inwestorami lub w czasie samego prowadzenia
procesu inwestycyjnego.

Termin składania wniosków: 22 lipca - 30
września 2020

Budżet programu: 1.100.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł, 100%

wsparcie.
Wnioski mogą składać:
Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa,

które:
- prowadzą działalność gospodarczą w Pol-

sce nie dłużej niż 5 lat,
- osiągają przychody z działalności operacyj-

nej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed
dniem złożenia wniosku,

- posiadają dokument potwierdzający zain-
teresowanie inwestora rozpoczęciem lub konty-
nuowaniem procesu inwestycyjnego.

link: https://www.parp.gov.pl/compo-
nent/grants/grants/wsparcie-prawne-dla-start-u
pow

Zgłoś propozycję do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji



Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi, a następnie do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego, które przy-
znały rację fiskusowi.

WSA wskazał, iż zarobkowy charakter dzia-
łalności gospodarczej oznacza, że jej zamiarem
(celem) jest osiągnięcie zysku. Dla oceny czy
aktywność podatnika spełnia cechy "zorganizo-
wania" w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych (da-
lej: u.p.d.o.f.) istotne jest wykazanie, że wystę-
puje element faktycznego zorganizowania dzia-
łalności gospodarczej, a nie sam fakt jej formal-
nej rejestracji. Tym samym o zaliczeniu określo-
nych form aktywności podatnika do pozarolni-
czej działalności gospodarczej zadecydują oko-
liczności faktyczne świadczące o tym, że jego
działania miały charakter zorganizowany i ciągły
oraz, że były prowadzone w celu zarobkowym
we własnym imieniu i na własny lub cudzy ra-
chunek, a uzyskane w ten sposób przychody nie
są zaliczane do innych przychodów ze źródeł
wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww.
ustawy.

W ocenie sądu, na związek uzyskiwanych
przez podatnika przychodów ze źródłem wymie-
nionym w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. może
wskazywać - rozpatrywany całościowo - zespół
powiązanych ze sobą działań podatnika, powta-
rzalnych, uporządkowanych, wykazanych w to-
ku postępowania podatkowego, konsekwentnie
prowadzących do osiągnięcia zysku (powtarzal-
ność transakcji, ich ilość, udostępnienie na porta-
lach internetowych numerów telefonów i konta
bankowego w celu nawiązania kontaktów z
klientami, zgromadzenie towarów w ilościach
handlowych).

Podatnik złożył oświadczenie, że prawie
wszystkie części samochodowe sprzedane na Al-

legro przywiózł z Niemiec. Nie wykazał jednak
źródeł nabycia części, czasu w którym je nabył i
po jakim okresie od daty wejścia w ich posiada-
nie sprzedawał je. Brak w tej sytuacji podstaw do
zakwestionowania stanowiska organu, że ich
sprzedaż na portalu Allegro dokonana została w
ramach działalności gospodarczej, a dochód z tej
sprzedaży był dochodem ze źródła wskazanego
w art.10 ust.1 pkt 3 u.p.d.o.f (z pozarolniczej
działalności gospodarczej), a nie dochodem z
odpłatnego zbycia (wyzbycia się) składników
majątkowych należących do majątku osobistego
(art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.).

Konkludując WSA stwierdził, że zakres
sprzedaży dokonywany na portalu internetowym
oraz sposób jej zorganizowania nie budzi wątpli-
wości, że podatnik prowadził działalność gospo-
darczą.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z
Wojewódzki Sądem Naczelnym w Łodzi. W jego
opinii WSA wyczerpująco i przekonująco wyka-
zał przesłanki dla których podzielono trafność
stanowiska organów podatkowych w tym zakre-
sie. Po dokonaniu analizy wymienionych w art.
5a pkt 6 u.p.d.o.f. przesłanek działalności gospo-
darczej WSA wykazał, że podatnik dokonując
sprzedaży za pośrednictwem portalu Allegro po-
dejmował, we własnym imieniu i na własny ra-
chunek oraz w celu zarobkowym, działania ma-
jące charakter zorganizowany i ciągły. Zatem
sprzedaży dokonywał w ramach zdefiniowanej
w tym przepisie działalności gospodarczej a uzy-
skany przychód jest przychodem z pozarolniczej
działalności gospodarczej tj. ze źródła wymie-
nionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. a nie ze
sprzedaży składników majątkowych należących
do majątku osobistego (art. 10 ust. 1 pkt 8
u.p.d.o.f .).

źródło: www.podatki,biz
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Śląskiej na Dolnym Śląsku. Muzeum poło-
żone na terenach kolejowych z zachowaną
infrastrukturą kolejową, budynkami loko-
motywowni oraz zapleczem technicznym
pragnie wrócić na dawnych tradycji wypo-
czynku wakacyjnego z noclegami w wago-
nach sypialnych urozmaiconych programem
zwiedzania okolicznych atrakcji turystycz-
nych oraz pełnym wyżywieniem w wagonie
WARS.
CENY:
899 zł / os. dorosłe
799 zł / dzieci* i młodzież do 15 roku życia
* dzieci do lat 3 - nieodpłatnie
Pakiet obejmuje:
7 noclegów w przedziałach 1,2 lub 3 osobo-
wych,
7 śniadań i obiadokolacji (Wagon WARS),
Udział w 3 wycieczkach autobusowych*:
Młyn Hilberta w Dzierżoniowie,
Zamek Książ oraz Palmiarnia w Wałbrzy-
chu,
Muzeum Porcelany oraz Stara Kopalnia w
Wałbrzychu,
Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
z przewodnikiem, przejazd lokomotywą po
bocznicy Muzeum oraz możliwość zorgani-
zowania ogniska na terenie Muzeum.
*Wycieczki autobusowe zorganizowane zo-
staną przy min. 30 osobach chętnych
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rowe leżaki. Aby poprawić sobie komfort oglą-
dania zabierzcie ze sobą ciepłe kocyki (po zmro-
ku bywa chłodno)!

O zaspokojenie Waszego apetytu i ugaszenie
pragnienia zadba jak zawsze niezawodne sołec-
two Burkatów.

Ze strony organizatora zostaną zapewnione
środki dezynfekujące a miejsca zostaną ustawio-
ne w odpowiednich odległościach. Prosimy pa-
miętać o maseczkach i o przestrzeganiu podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa.

Po darmowe wejściówki na to wydarzenie
(specjalne opaski na rękę) prosimy zgłaszać się w
biurze Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekre-
acji w Świdnica na ul. B. Głowackiego 4 (pokój
314) tel. 74-852-30-67 wew. 313 lub 696-061-715

Podczas seansów obowiązują zasady reżimu
sanitarnego ze względu na wciąż panującą epide-
mię koronawirusa. Trzymamy kciuki za piękną
pogodę. Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłat-

ny. Serdecznie zapraszamy do Burkatowa, sobo-
ta 1 sierpnia godz. 16.00!

DOBRY WYSTĘP ZAWODNIKÓW
NA MISTRZOSTWACH POLSKI 

W TRIATHLONIE 
Za nami niezapomniane Mistrzostwa Polski

w Triathlonie w Rawie Mazowieckiej, a przed
nami, już 10 października Mistrzostwa Polski w
duathlonie (bieg + rower + bieg). Tym razem
trzeba będzie pojechać aż do Rumii.

Miniony weekend przysporzył wiele triat-
hlonowych emocji. W sobotę (25 lipca) już o 8.00
rano w wodach zalewu Tatar w Rawie Mazo-
wieckiej starły się młodziczki na dystansie super
sprinterskim, które po 400 m pływania ruszyły
na 8 km trasę rowerową, a rywalizację rozstrzyg-
nęły 2 kilometrowym biegiem. Obronną ręką z tej
konfrontacji wyszła Martyna Markiewicz, która
ostatecznie zajęła 8 miejsce w swoim roczniku
(2006). Godzinę później, na tych samych dystan-
sach i w tej samej kategorii wiekowej, Jakub
Kierul uplasował się w swoim roczniku (2006)
na 9 pozycji. Po swoich startach mogli podziwiać
walkę starszych grup wiekowych, a szczególnie
seniorów (Elity) z udziałem dwukrotnej olimpij-
ki - Agnieszki Jerzyk. 0 godzinie 16-tej wspierali
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Możliwy też nocleg w oddalonej 100 me-
trów od Muzeum Willi Fischer 
https://www.facebook.com/noclegiwillafisc
her/  
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I RE-
ZERWACJE: 661 818 888
jakub.zielinski@muzeatechniki.pl  
https://www.facebook.com/muzeum.kolej
nictwa/  
https://www.facebook.com/noclegiwwago
nach/ 
https://www.facebook.com/kolejowebistro/

BAJKOMAT (spektakl familijny)
6 września 2020, godz.16:00 - 17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 15 zł

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na ko-
lejny familijny spektakl - "BAJKOMAT" w
wykonaniu Teatru Gry i Ludzie z Katowic
Bajkomat to bardzo nietypowa maszyna,
która daje dzieciom bajki. Dzięki niej w
pewnym szarym i zwyczajnym miasteczku
wcale nie jest smutno. Ale niestety któregoś
dnia bajkomat się psuje Czy bohaterowie z
pomocą dzieci odnajdą sposób, aby go na-
prawić?
Na spektakl, pełen dowcipu, muzyki i barw,
składają się 2 historie: O niesfornym Jaśku,
który dostrzega piękno w deszczowej pogo-
dzie i o królestwie Bałaganu, w którym za-
czynają się kłopoty z powodu zaginięcia ma-
łego pieska. Wykorzystane tu zostały ele-
menty teatru lalkowego, choć nie są to typo-
we pacynki, kukiełki oraz gra w żywym
planie. Autorzy spektaklu pragną zachęcić
widzów, zarówno dużych jak i małych do
twórczej zabawy z bajką, tą dobrze znaną z
literatury, jak i tą wymyśloną w jednej chwi-
li, zaklętą w zwykłych przedmiotach.
Reżyseria: Ania Kandziora
Występują: Ania Kandziora/Alicja Szym-
kiewicz, Justyna Świętojańska, Szymon
Strużek
Realizacja światła i dźwięku: Beniamin Le-
diński

CUDOWNA TERAPIA (spektakl teatralny)
10 września 2020, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 70 zł - 80 zł
"Komedia małżeńska, którą powinni zoba-
czyć wszyscy, który są, byli lub planują być
w związku"
Kryzys może przyjść znienacka, nawet po
kilkunastu wspólnie przeżytych latach.Co
wtedy? Leki na uspokojenie? Nie, mamy
inną propozycję! Wyrzucamy tabletki, syro-
py i maści, a w zamian aplikujemy troje
znakomitych aktorów, błyskotliwy tekst i
zaskakującą inscenizację.
Państwo Dorek są doświadczonym małżeń-
stwem, które - jak to w życiu - ma za sobą
dobre i złe chwile. Spotykamy ich, kiedy są
wypaleni i znudzeni, a zarazem groteskowi
w swoich małżeńskich kłótniach o drobiaz-
gi. Doszli do wniosku, że nie pozostaje im
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Karolinę Malinowską, która start w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Młodszych ukończyła na
15 miejscu. Musiała przepłynąć 600 m, przejechać
15 km i przebiec 3 km. Następnego dnia (niedziela
- 26 lipca) rywalizowały sztafety wojewódzkie i
klubowe. W dolnośląskiej młodzieżowej sztafecie
mix (2 dziewczęta i 2 chłopców) wystartował Jakub
Kierul - jeszcze obolały po sobocie. Na koniec,
kiedy młodzież mogła już odetchnąć i delektować
się piękną pogodą, do walki ruszyli dorośli w ra-
mach tzw. AGE GROUP (dwie tury, każda po 150
osób) na dystansie sprinterskim, czyli ? dystansu
olimpijskiego (750 m pływania + 20 km jazdy na
rowerze + 5 km biegu). Nasza reprezentantka i
trenerka - Katarzyna Kalita zajęła w tej odsłonie 8
miejsce w K30, a Marcin Markiewicz był trzeci w
M45 i swoją kolekcję sportowych trofeów wzboga-
cił brązowym medalem Mistrzostw Polski.

SPACERY  Z KIJKAMI
Lutomia była miejscem drugiego spaceru z

kijkami nordic walking?. Lato, słońce, pozytyw-

na energia i trochę ruchu na świeżym powietrzu.
Brawa dla wszystkich aktywnych! Z każdym kolej-
nym dniem grupa się rozrasta. W Komorowie "ki-
kowali" nie tylko mieszkańcy swojego sołectwa,
ale także goście, którzy w ten sposób poznają uro-
kliwe zakątki malowniczej gminy Świdnica. Nie
inaczej było w Witoszowie Dolnym. 

Pierwsza seria spacerów nordic walking za
nami. W Dzień Włóczykija "włóczyliśmy się" z
kijkami w okolicach Witoszowa Dolnego.  Dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz
Panu instruktorowi Ryszardowi Mydłowskiemu
za instruktaż.

Druga seria spacerów po Gminie Świdnica
już w drugiej połowie sierpnia. 

nic innego, jak się rozstać. Przed ostateczną
decyzją wybrali się jednak do wybitnego
psychoterapeuty, by dać sobie ostatnią szan-
sę na uratowanie małżeństwa. Czy za pomo-
cą różnych ćwiczeń terapeutycznych uda się
pojednać parę, która potrafi urządzać sobie
niezłe piekło?
Czy specjalista znajdzie sposób, by mał-
żonkowie zrozumieli, jak wiele ich łączy,
by zaczęli ze sobą współpracować i sły-
szeć się wzajemnie? I czy przypadkiem
terapeuta po spotkaniu z taką parą sam nie
będzie potrzebował pomocy? Odpowiedzi
znajdą Państwo w najnowszej inscenizacji
komedii austriackiego dramatopisarza Da-
niela Glattauera "Cudowna terapia". Cze-
kają Was błyskotliwe dialogi, zabawne ży-
ciowe sytuacje i trzy wspaniałe kreacje
aktorskie.

Obsada (wymiennie *):
W roli Joanny Dorek: Dominika Ostało-
wska/ Edyta Jungowska*/ Olga Bończyk *
W roli Walentego Dorka : Dariusz Kordek/
Marcin Kwaśny*
W roli Terapeuty: Andrzej Młynarczyk/ Ar-
tur Pontek*/ Dariusz Taraszkiewicz*
Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz
Scenografia i kostiumy: Dorota Kalitowicz
Choreografia: Krzysztof Hulboj i Janja Le-
ser
Muzyka: Krzysztof Matysiak
ZAMIAST DO GABINETU ZAPRASZA-
MY DO TEATRU NA CUDOWNĄ TERA-
PIĘ!

KABARET SMILE
"TU I TERAZ"
24 września 2020, godz.17:30 - 19:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 70 zł

Program "Tu i Teraz" to wynik wielomiesię-
cznych obserwacji prowadzonych przez Ka-
baret Smile. Po wnikliwej analizie zebrane-
go materiału z #obserwujemywas, powstał
program ukazujący szeroki przekrój co-
dziennych sytuacji z życia zarówno typowe-
go "Seby" , jak również celebrytów z pier-
wszych stron gazet.
 Nowe perypetie w domu Bożenki i Merlina,
wpływ nowych technologii i mediów społe-
cznościowych na nasze życie, to tylko nieli-
czne tematy, które w zabawny sposób przed-
stawia w swoich skeczach Kabaret Smile.
Nie zabraknie również uwielbianych przez
widzów piosenek.
 #obserwujemywas nie kończy się tylko na
stworzeniu programu, ale jest częścią każde-
go występu, dlatego widz ma szansę stać się
"tu i teraz" bohaterem show, a nawet być
jego współtwórcą!
Sprawdź sam jak działa na Ciebie Kabaret
Smile - bądź "Tu i teraz"!
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

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

BARAN To dobrze, że uporałeś się ze zobo-
wiązaniami finansowymi. Zaległości w tym
zakresie nie będą już budziły Twego niepoko-
ju. Nadchodzące dni będą należały do uda-
nych. Wykorzystasz swoje możliwości, być
może odniesiesz jakiś sukces. Świetnie ułożą
się sprawy rodzinne.
BYK Niemal pochłonie Cię życie zawodowe.
Wszystkimi możliwymi sposobami będziesz
chciał udowodnić swoją wartość. Nie przesa-
dzaj jednak ze środkami. Nieczyste zachowa-
nia mogą obrócić się przeciwko Tobie. Sprawy
sercowe będą się układały na tyle pomyślnie,
że będziesz bardzo szczęśliwy. 

BLIŹNIĘTATwoje interesy ostatnio nie idą
najlepiej. Powinieneś mniej skupiać się na
sprawach innych, a po prostu pomyśleć o
sobie. Tyle przecież można zmienić. Wy-
starczy, że spojrzysz na wszystko z innej
perspektywy. Czasami warto zaryzykować.
Tym bardziej, że gwiazdy w tym tygodniu
będą Ci sprzyjały. 
RAK Za wiele spraw ostatnio sobie odpuści-
łeś. Pojawią się zaległości, które będą wzbu-
dzały niepokój i zdenerwowanie. Zamiast na-
rzekać, weź się do pracy. Gwiazdy będą sprzy-
jały sprawom sercowym. Wyjaśnicie dawne
nieporozumienia, spędzicie razem miłe chwile
w romantycznej atmosferze. 
LEW Nie wydarzy się nic takiego, czego byś
nie przewidział. Żadnych przykrych niespo-
dzianek. Intuicja będzie Ci wskazywała wła-
ściwy sposób postępowania w sprawach, na
których powodzeniu bardzo Ci zależy. Posta-
raj się nie marnować czasu na jałowe dyskusje
z osobami, które nie mają o niczym pojęcia. 
PANNA Będziesz miał więcej czasu na życie
zawodowe i towarzyskie. Twoja cierpliwość i
wytrzymałość zaowocują upragnionym su-
kcesem. Będzie dokładnie tak, jak to sobie
wyobrażałeś. Ktoś darzy Cię wielkim uczu-
ciem. Postaraj się nie zranić tej osoby nieprze-
myślanym zachowaniem. 
WAGA Układy Ci sprzyjają. Nie bądź jednak
zbyt pewny siebie. Postaraj się nie przywiązy-
wać wagi do drobiazgów, a skupić uwagę na
istocie rzeczy. Druga połowa tygodnia będzie
obfitowała w niespodzianki. Oszczędnie go-

spodaruj zasobami pieniężnymi. Gotówka bę-
dzie Ci teraz bardzo potrzebna. 
SKORPION Życie zawodowe znacznie się
ożywi. Pojawią się jakieś nowości, które
wprawią Cię w dobry chumor. Dostrzeżesz
nowe perspektywy i będziesz coś planował.
W tym tygodniu wydasz zbyt wiele gotówki
na niepotrzebne rzeczy i będziesz tego później
żałował. 
STRZELEC Będziesz się przygotowywał do
jakiejś podróży. Postaraj się nie zaciągać na ten
cel żadnych pożyczek. Możesz się bez nich
obejść. Dodatkowe dochody pojawią się dość
nieoczekiwanie i będą miłą niespodzianką. W
pracy unikaj kontaktów z osobą spod znaku
Wagi gdyż będzie ona wprowadzać zamiesza-
nie i bałagan. 
KOZIOROŻEC W pracy wszystko będzie
się toczyło starym rytmem. Nadal bądź syste-
matyczny i dokładny. Już niebawem zaczniesz
odnosić sukcesy. Szczęśliwe życie rodzinne
zostanie zakłócone przez głupie zachowanie
jednego z domowników. Nie przejmuj się tym
jednak. Ta osoba bardzo szybko zrozumie
swój błąd.
WODNIK Sprawa, w którą się ostatnio zaan-
gażowałeś okaże się trudniejszą i bardziej
skomplikowaną, niż to sobie wyobrażałeś. Bę-
dziesz musiał poświęcić znacznie więcej środ-
ków i czasu na jej realizację. Z pomocą przyj-
dzie Ci bliska sercu osoba. Zaistniała sytuacja
bardzo Was do siebie zbliży. 
RYBY W tym tygodniu nadrobisz wszystkie
zaległości i będziesz mógł się poświęcić no-
wym wyzwaniom. Pojawią się nowe propo-
zycje, na które nie będzie Ci się chciało
zareagować. W końcu jednak wybierzesz te,
do których przekona Cię Twój partner. I
wybór okaże się trafny. Postaraj się nie sza-
leć z wydatkami.

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

◆ 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 

◆ Dyplomowana masażystka z doświadcze-
niem zaprasza na masaż leczniczy, limfaty-
czny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenię najbardziej.
Wykonuję masaż bo wiem, że to naprawdę
pomaga innym". Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10335 70 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie komin-
kowe, Kraszowice, 310.000 zł
0-6444 84,67 m kw. 4 pokoje, parter, ogrzewanie pieco-
we  - udziały, Centrum, 190.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko stand-
ard, 159.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, 269.000 zł
10306 51,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, winda, Centrum, 260.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje,  dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
10290 67,80 m kw., II piętro, do kapitalnego remontu,
okolice Latawca, 185.000 zł
0-6368 99,40 m kw., 4 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, 365.000 zł
0-6366 65,69 m kw., 2 pokoje, III piętro, ogrzewanie
piecowe + kominek - udziały 116.000 zł
10144 70,60 m kw., 2 pokoje, parter, ładna kamienica,
ogrzewanie gazowe, 255.000 zł
0-6318 114 m kw., 4 pokoje, 2 kuchnie, III piętro, ogrze-
wanie gazowe, okolice parku 387.600 zł
0-6329 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniega-
zowe + garaż 17 m kw. 236.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 zł
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, 359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 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,
419.000 zł

OSIEDLE MŁODYCH:
0-6457 57,72 m kw., 3 pokoje, II piętro, wysoki standard,
ogrzewanie miejskie, 375.000 zł
10327 27,79 m kw., kawalerka, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, 130.000 zł
10305 46,58 m kw., IX piętro winda, 2 pokoje, oddzielna
kuchnia, ogrzewanie miejskie 215.000 zł
0-6436 58,30 m kw.,3 pokoje, IV piętro, po remoncie,
ogrzewanie miejskie 250.000 zł
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miej-
skie, 249.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie-
miejskie - 309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagodniku,
46,10 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe
155.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 210.000 zł 
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł

INNE LOKALIZACJE
10254 41,40 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, Wałbrzych - Stary Zdrój 109.000 z ł
10230 33,30 m kw., kawalerka po remoncie, ogrzewanie
gazowe, Świebodzice, 135.000 zł
10229 46,60 m kw., kawalerka po remoncie, ogrzewanie
miejskie, Pszenno 165.000 zł
0-6320B 78,81 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie -
kocioł olejowy, Lubachów 125.000 zł
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
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 250.000 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:
001479 mieszkanie - parterdomu, 120 m kw.,  pokoje,
oddzielnakuchnia, ogródek, miłesąsiedztwo, 2.400 zł
10317 71 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
waniegazowe, 1.500 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6405 10,68 ara, Witoszów, dojazd drogą asfaltową
106.800  zł 
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 98.500 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, 178.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
009161  11,35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/
m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska
70zł/ m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/
m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży -
100 zł/ m kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze
krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 16,18 a, Burkatów, 85.00 zł/ m kw.
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDA-
ŻY I WYNAJĘCIA:
0-6416 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa +
zaplecze magazynowe i socjalne, ogrzewanie miejskie,
450.000 zł
0-6415 WL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa +
zaplecze magazynowe i socjalne, ogrzewanie miejskie
2.500 zł
0-6401 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa +
zaplecze socjalne ogrzewanie elektryczne 245.000 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia
+ zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10142 97,70 m kw., lokal użytkowy, sala sprzedaży +
magazyn + zaplecze socjalne, 3.500 zł + 653 zł czynsz
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I
piętro, 3.000 zł
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotło-
wani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6278 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto

0-5985 WL 67,80 m 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+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
220.000 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   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice
Świdnicy 389.000 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  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200zł/m-c
007598 24 m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6408 108,42 m kw. działka 5,18 a, Świdnica, 5 pokoi,
kuchnia, łazienka, toaleta, 550.000 zł
0-6380 120 m kw., działka 8,67 ara, 10 km od Świdnicy
- kierunek Wałbrzych, 295.000 zł
0-6373 273 m kw., działka 17,20 a, dom - wysoki stand-
ard + dom w stanie deweloperskim 1.400.000 zł
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 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, 190.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 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, zadaszony,
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
0-5313 180 m 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  260 m kw., działka 6,39 ara, może być dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3780  210 m kw., działka 7,5 ara, zabudowa
bliźniacza, po remoncie, Świdnica, 650.000
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m 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
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