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W skrócie...

WYSTAWA "KOLEKCJE ŚWIDNI-
CZAN" 
do 31.03.2019
Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37,
Świdnica, wstęp: 6/4 zł

ZAPISY DO CZWÓRKI
do 16.03.2019
Szanowni Rodzice W dniach 1 - 15 marca
2019, godz. roku w Szkole Podstawowej nr
4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy
trwać będą zapisy dzieci do klasy pierwszej
oraz oddziału przedszkolnego na rok szkol-
ny 2019, godz./2020. Serdecznie zaprasza-
my!
Wstęp wolny, miejsce: Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy,
organizator: Świdnicka CZWÓRKA

I MEMORIAŁ PIŁKARSKI IM. GRZE-
GORZA SOLARZA
01.03-03.03.2019, godz. 14:00
Impreza poświęcona Grzegorzowi Solarzo-
wi, długoletniemu trenerowi Polonii-Stali
Świdnica. W zawodach wystąpi 12 zespo-
łów (rocznik 2006) z Polski i Czech.
Wstęp wolny, miejsce: OSiR, ul. Śląska 35,
organizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

KAMIL PLUTA "FOTOGRAFICZNE
IMPRESJE" 
01.03.2019 - 22.04.2019
MDK, ul. Wolności 13, Świebodzice, wstęp
wolny

POST-TRANSFORMACJE
01.03.2019, godz. 18:00, 19:00
godz. 18.00 Bajki dla wszystkich i dla niko-
go - grupa Kapral/Wińczyk z Poznania 
godz. 19.30 Do końca - Teatr "Terminus a
Quo" z Nowej Soli
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY KRZYSZTO-
FA POLACZENKI REALNA ILUZJA
01.03.2019, godz. 18:00
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

DON VASYL
02.03.2019, godz. 18:00
Don Vasyl jest poetą, animatorem ruchu kul-
turalnego polskich Cyganów oraz organiza-
torem i pomysłodawcą Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki i Kultury Romów. 
W Świdnicy wykona program "Jedno jest
niebo dla wszystkich".
Wstęp: 80 zł (parter) / 70 zł (balkon), miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: Don Vasyl

MECZ I LIGI PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR
ŚWIDNICA - ANILANA ŁÓDŹ
02.03.2019, godz. 18:00
Bardzo ważny mecz. Anilana jest jednym z
rywali ŚKPR-u w walce o utrzymanie w I
lidze.
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ŚWIDNICA

ZAPISY DO PRZEDSZKOLI
Rekrutacja do świdnickich miejskich przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych rozpocznie się 1 marca.
Od tego dnia wydawane będą formularze
wniosku o przyjęcie dziecka do samorządo-
wej placówki. 
- Nabór będzie prowadzony w siedmiu miej-
skich przedszkolach. Wnioski będzie można
pobrać w godzinach ich funkcjonowania, już
od najbliższego piątku. Dostępne będą one
również na stronach internetowych przed-
szkoli. Na złożenie dokumentów rodzice ma-
ją czas do 15 marca - dodaje Tadeusz Nie-
dzielski, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego w Świdnicy. 
O miejsce w przedszkolu mają prawo się
ubiegać dzieci 3-, 4- i 5-letnie, czyli urodzone

w latach 2013 - 2016. Zgodnie z prawem
oświatowym, każde dziecko w wieku 6 lat
jest obowiązane odbyć roczne przygotowa-
nie przedszkolne. Rodzice mogą złożyć
wnioski do trzech wybranych placówek,
określając kolejność od najbardziej do naj-
mniej preferowanej.
We wszystkich samorządowych placówkach
obowiązuje pięć kryteriów ustawowych. Są
one brane pod uwagę na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że
w pierwszej kolejności do przedszkola dosta-
nie się:
* dziecko z rodziny wielodzietnej,
* dziecko z niepełnosprawnością,
* dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo
są osobami z niepełnosprawnością,
* dziecko, które wychowuje tylko jeden z
rodziców,
* dziecko, które wychowuje się w rodzinie
zastępczej.
Podczas rekrutacji do przedszkoli brane będą
również pod uwagę oprócz kryteriów rządo-
wych, kryteria samorządowe określone w
uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy, czyli
dodatkowe punkty będzie można otrzymać
za to, że:

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
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Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a; organizator: ŚKPR
Świdnica

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
03.03.2019, godz. 12:00
Siódma edycja wydarzenia. Na 400 ucze-
stników czekają pamiątkowe medale. Do
pokonania symboliczny dystans 1963 me-
trów. Zapisy w dniu imprezy od 10.00 do
11.30 przy Bosmanacie. Start biegu -
12.00.
Wstęp wolny, miejsce: Bosmanat, ul. Polna
Droga, organizator: Fundacja Wolność i De-
mokracja

III LIGA KOSZYKÓWKI: IGNERHO-
ME POLONIA ŚWIDNICA - WSTK
WSCHOWA
03.03.2019, godz. 17:00
Ten mecz może mieć kluczowe znaczenie w
kwestii zajęcia miejsca w pierwszej trójce,
co da prawo gry w turniejach barażowych o
awans do II ligi.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: Basket Świdnica

SONORI - KARNAWAŁOWA GALA
OPEROWO-OPERETKOWA
03.03.2019, godz. 18:00
Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa
to wyjątkowy koncert, przywodzący na myśl
najwspanialsze tradycje operowe. Specjal-
nie skomponowany program, zawierający
słynne czardasze, walce, toasty, miłosne
arie, duety i ansamble operowe, sceny ope-
retkowe, a także standardy jazzowe to nie-
powtarzalny spektakl.
Wstęp: 60 / 50 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: Sonori En-
samble

PEGAZIK - ELIMINACJE MIEJSKIE
07.03.2019, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury organizuje Elimi-
nacje Miejskie XXIV Dolnośląskiego Kon-
kursu Recytatorskiego PEGAZIK dla uczniów
szkół podstawowych w kategoriach młodsi:
klasy IV,V,VI SP starsi: klasa VII i VIII SP i i
uczniowie III klas gimnazjum.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, sala lustrzana, organiza-
tor: ŚOK

KACPER KUSZEWSKI "ALBUM RO-
DZINNY" 
08.03.2019 (piątek), godz. 18:00
MDK, ul. Wolności 13, Świebodzice, wstęp
wolny

JAWORSKI DZIEŃ KOBIET 
08.03.2019 (piątek), godz. 18:00

www.expressem.eu

* dziecko, którego oboje rodzice/opiekuno-
wie prawni lub rodzic/opiekun prawny samo-
tnie wychowujący pracują lub studiują w try-
bie dziennym lub prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność gospodar-
czą,
* rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta
już z usług tego przedszkola,
* zgłaszanych będzie jednocześnie do tej sa-
mej placówki dwoje i więcej dzieci,
* dziecko korzystać będzie z usług przed-
szkola w czasie przekraczającym 8 godzin.
Listy kandydatów zakwalifikowanych (speł-
niających kryteria ustawowe i określone w
uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy) i nieza-
kwalifikowanych zostaną ogłoszone w placów-
kach oświatowych 25 marca br. Do 29 marca
rodzice powinni potwierdzić swoją decyzję o
wyborze danego przedszkola.  1 kwietnia opub-
likowane zostaną ostateczne listy dzieci przyję-
tych i nieprzyjętych. Szczegółowych informacji
dotyczących procedury rekrutacyjnej udzielają
dyrektorzy przedszkoli. 

NOWE SIEDZIBY PODSTAWÓWEK 
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni
podjęli formalną decyzję o zmianie siedziby
Szkoły Podstawowej nr 105 i Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Pierwsza z nich od 1 września
przeniesie się z ul. Folwarcznej do budynku
byłego Gimnazjum nr 3 przy ul. Saperów. Z
kolei Szkoła Podstawowa nr 4 w całości fun-
kcjonować będzie w budynku przy ul. Karola
Marcinkowskiego i z nowym rokiem szkol-
nym opuści pomieszczenia po dawnym Gi-
mnazjum nr 1 przy ul. Mieczysława Kozara
Słobódzkiego.

- Do czasu całkowitego wygaszenia gimna-
zjów, aby zapewnić odpowiednie warunki i nie
wprowadzać systemu pracy zmianowej, szkoły
te funkcjonują w dwóch budynkach. Od nowe-
go roku szkolnego wiemy już, że zmniejszy się
ilość klas i nie są potrzebne aż dwa obiekty do
wykorzystania przez każdą z tych placówek -
mówi Tadeusz Niedzielski, dyrektor Wydziału
Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 
Przypomnijmy, że już w marcu 2017 roku
radni podjęli uchwałę dostosowującą sieć
szkół podstawowych i gimnazjalnych do no-
wego ustroju szkolnego - gimnazja włączone
zostały do szkół podstawowych. I już wtedy
przyjęto założenia, że docelowe siedziby
ośmioletnich szkół podstawowych zlokalizo-
wane będą właśnie w budynkach przy ul.
Saperów i Karola Marcinkowskiego. 
Od 1 września w Szkole Podstawowej nr 105
funkcjonować będzie 25 oddziałów klas od
"0" do 8. W obiekcie przy ul. Saperów do
dyspozycji będą 33 sale lekcyjne, pełnowy-
miarowa sala gimnastyczna, mała sala gi-
mnastyczna oraz zespół boisk do piłki noż-
nej, ręcznej i koszykówki wraz z dużym tere-
nem rekreacyjnym. 
- Budynkiem przy ul. Folwarcznej zaintere-
sowana jest świdnicka prokuratura, z którą od

ciąg dalszy na str. 4
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ECMEN, ul. Parkowa 5, Jawor, wstęp 65 zł

WARSZTATY MODELARSKIE 
09.03.2019, 06.04.2019, 18.05.2019
Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna Śląska,
wstęp 65 zł

DZIEŃ KOBIET
09.03.2019, godz. 14:00
Stoiska, porady (wstęp wolny, od godz.
14.00), wykład Andrzeja Kępy i koncert Ste-
fano Terrazzino z zespołem (bilety: 5 zł od
godz. 16.00).
Wstęp 5 zł, miejsce: sala teatralnaŚOK, Ry-
nek 43, organizator: Liga Kobiet Polskich,
ŚOK

KLIMAKTERIUM 2
10.03.2019, godz. 17:00
Ponad 1800 przedstawień "Klimakteriumi już"
w ciągu 6 lat od premiery wyraźnie pokazuje,
że kobieta wraz z jej problemami, to temat
niewyczerpany. Nasze bohaterki "wyklęte
wstały z poniżenia" i realizują to, o co tak
walczyły w pierwszej części: udowadniają, że
klimakterium to nie koniec świata..
Wstęp: 90 zł (parter) / 85 zł (balkon), miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: Klimaty

LEKCJE SZTUKI: EWA GŁOWACKA -
"KOLAŻ PARTY!"
13.03.2019, godz., godz. 18:00
"Lekcje Sztuki" powracają do Świdnicy w
odświeżonej formule! Astronomiczną wios-
nę witamy w naszym ulubionym mieście, a
spotkania, na które zapraszamy do Galerii
Fotografii, związane będą ze wszechobe-
cnym trendem "do it yourself", w myśl któ-
rego każdy z nas może stać się twórcą i
projektantem.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: Fundacja Ładne Hi-
storie

XIII DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PIO-
SENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
13.03.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na XIII Dolnośląski
Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Ce-

dłuższego czasu prowadzone są rozmowy
związane z jego przejęciem i zagospodaro-
waniem - dodaje prezydent, Beata Moskal-
Słaniewska. 
Od 1 września trzydzieści sześć oddziałów
klas od "0" do 8 Szkoły Podstawowej nr 4
funkcjonować będzie w jednym obiekcie,
który posiada 32 sale lekcyjne, krytą pływal-
nię, salę gimnastyczną, salę "lustrzaną", ze-
spół boisk "Orlik" oraz duży teren rekreacyj-
ny. 
- W budynku po dawnym gimnazjum przy ul.
Mieczysława Kozara - Słobódzkiego odby-
wać się będą zajęcia prowadzone przez in-
struktorów Młodzieżowego Domu Kultury,
tymczasowo przeniesiona zostanie tam  sie-
dziba biblioteki ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Swoje miejsce znajdą tam także studenci
Społecznej Akademii Nauk. Rozmowy pro-
wadzimy również z przedstawicielami Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną - Koło w
Świdnicy, które zainteresowane jest prowa-
dzeniem w tym miejscu warsztatów terapii
zajęciowej - mówi prezydent, Beata Moskal-
Słaniewska.   
O zamiarze przekształcenia szkół powiado-
mieni zostaną rodzice uczniów uczęszczają-
cych do tych szkół oraz Dolnośląski Kurator
Oświaty, który wydać musi opinię dotyczącą
przekształcenia placówek.  

CIĘCIA W SUBWENCJI OŚWIATOWEJ
DLA ŚWIDNICY

O ponad 1 milion 200 tysięcy złotych zmniej-
szona została subwencja oświatowa dla mia-
sta Świdnicy na 2019 rok. Według projektu
budżetu na ten rok miała ona wynieść 39 825
378 zł - taką kwotę przedstawiło miastu Mi-

nisterstwo Finansów w listopadzie 2018 ro-
ku. Subwencja wyniesie jednak 38 622 566
zł, o czym poinformowało Ministerstwo w
połowie lutego br. Do przesłanej w formie
załącznika tabeli nie dołączono żadnego wy-
jaśnienia.  
- Taka decyzja Ministerstwa Finansów to
skandal. Nigdy jeszcze Świdnica i przypusz-
czam, że inne miasta też, nie straciły tak
znacznej części subwencji oświatowej. Dzie-
je się to w roku, w którym musimy się liczyć
raczej z koniecznością dołożenia środków do
oświaty, bo czekają nas wydatki dziś jeszcze
nieprzewidywalne. Wiążą się one przede
wszystkim ze zwolnieniami nauczycieli i ko-
niecznością wypłacenia im odpraw. A wiedzę
na ten temat będziemy mieli dopiero w maju,
kiedy dyrektorzy szkół przedstawią nowe
siatki organizacyjne. Nie wiemy także, ilu
nauczycieli skorzysta z możliwości pójścia
na urlop dla poratowania zdrowia, z którego
niestety wiemy, że będą korzystać w związku
z ochroną swojego miejsca pracy - mówi
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.  
Ubytek 1 miliona 200 tysięcy złotych spowo-
duje, że miasto będzie musiało przeznaczyć
pieniądze z budżetu dokonując oszczędności
w innych działach. Trudny budżet oświatowy,
przygotowany w 2018 roku, z uwzględnie-
niem wszystkich potrzeb, nie zostanie
zmniejszony, ponieważ wydatki są koniecz-
ne. 
- Budżet oświaty na rok 2019 był ułożony
bardzo rozważnie, w taki sposób, aby zabez-
pieczyć koszty płac i utrzymania budynków.
Niestety, spodziewając się dodatkowych ko-
sztów wynikających ze zmian związanych z
przeniesieniem szkół, z koniecznością pokry-
wania dodatkowych wynagrodzeń dotyczą-
cych odpraw, dokonano znacznych oszczęd-
ności w sferze remontów. Mieliśmy nadzieję,
że subwencja nie tylko się nie zmniejszy, ale
wręcz zwiększy i w tym momencie będziemy
mogli zaspokoić potrzeby poszczególnych
placówek. To, co się stało, jest dla nas ogro-
mnym zaskoczeniem - dodaje prezydent, Be-
ata Moskal-Słaniewska. 
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lem konkursu jest wspieranie postaw patrio-
tycznych młodego pokolenia, propagowanie
treści patriotycznych poprzez edukację arty-
styczną młodzieży.
Wstęp bezpłatny, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: MDK

PEGAZIK - ELIMINACJE POWIATO-
WE (MŁODSI) (STARSI)
14.03.2019, godz. 10:00
15.03.2019, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury organizuje Eli-
minacje Powiatowe XXIV Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych w dwóch kategoriach: a) młodsi: szko-
ła podstawowa, klasy IV,V,VI b) starsi: klasy
VII, VIII SP i klasy III gimnazjum
Wstęp wolny, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, sala lustrzana, organiza-
tor: ŚOK

MACIEJ LIPINA "SKAZANY NA
BLUESA" 
15.03.2019 (piątek), godz. 19:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 50 zł

KŁAMSTWO
15.03.2019, godz. 17:00
Spektakle o 17.00 i 20.00 "KŁAMSTWO"
to niesamowite i przenikliwe, a przy tym, o
zgrozo, zabawne studium, właśnie kłam-
stwa. Obsada wymienna: Joanna Liszowska,
Milena Suszyńska, Sambor Czarnota, Woj-
ciech Malajkat, Ada Kalska, Mikołaj Roz-
nerski, Piotr Szwedes, Izabela Kuna
Wstęp: w cenie 95 zł (parter) / 85 zł (balkon),
miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, or-
ganizator: G-Invest

XXIII MIĘDZYNARODOWY TUR-
NIEJ WIOSNY
15.03-17.03.2019, godz. 08:00
Największa impreza akrobatyczna w Świd-
nicy. Zawody poświęcone są Henrykowi
Chmielewskiemu, założycielowi sekcji
akrobatyki sportowej Polonii.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

KOZIOŁEK MATOŁEK (spektakl fami-
lijny)
16.03.2019, godz. 16:00
"Koziołek Matołek" to spektakl, podczas
którego najmłodsi widzowie bardzo chęt-
nie współgrają z aktorami, wtórując im
śpiewnie oraz zachwycając się feerią barw
i komizmem sytuacyjnym. Razem z weso-
łym Koziołkiem przemierzają kolorowy
świat, poszerzając przy tym swoją wiedzę
o nim.
Wstęp 15 zł (parter) / 12 zł (balkon), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

Do 2015 roku subwencja oświatowa corocz-
nie była zwiększana w stosunku do kwoty
wcześniej zapowiadanej przez ministerstwo.
W kolejnych latach nastąpiły cięcia - w 2016
roku o prawie 213 tys. zł, w 2017 roku  o ponad
26 tys. zł, a w 2018 - o prawie 4 tys. zł.  
Świdnica, podobnie jak wszystkie gminy w
Polsce, dokłada spore kwoty ze środków
własnych do wydatków szkolnych. Planowa-
ne wydatki łączne (nie tylko wydatki subwe-
ncjonowane) na oświatę w roku 2019 to
ponad 71 milionów złotych, a w roku 2018
była to kwota ponad 68 milionów 600 tysięcy
złotych. Wydatki te rosną między innymi w
związku z wyższymi płacami i zwiększonymi
kosztami utrzymania budynków.     

DZIENNIKARZE Z LITWY NA STUDY TO-
UR W ŚWIDNICY

W ramach współpracy z Dolnośląską Orga-
nizacją Turystyczną, Świdnica gościła w dniu
26.02 br. dziennikarzy z Litwy, którzy w ra-
mach zorganizowanej wizyty studyjnej zwie-
dzają Dolny Śląsk, by następnie przedstawić
jego walory turystom ze swojego kraju . O
atrakcjach turystycznych miasta opowiedział
gościom Andrzej Deska, pracownik Referatu
Turystyki, licencjonowany pilot wycieczek
oraz przewodnik miejski.

Świdnica to jeden z kilku przystanków na ich
studyjnej trasie - ale jeden z najważniejszych,
gdyż jest drugą po Wrocławiu, miejscowo-
ścią na Dolnym Śląsku posiadającą na swoim
terenie zabytek wpisany na listę światowego
dziedzictwa kulturowego UNESCO.  Pod-
czas pobytu w Świdnicy litewscy dziennika-
rze poznali najważniejsze fakty z wielokul-
turowej historii miasta oraz najważniejsze je-
go atrakcje turystyczne - część z nich (m.in.
Kościół Pokoju, Rynek, Wieżę Ratuszową )
mogli obejrzeć podczas krótkiego spaceru.
Mimo, że wizyta była krótka, dziennikarze
dowiedzieli się o unikatach oraz ciekawo-
stkach związanych z naszym miastem - zosta-
li poinformowani, że funkcjonuje tu jedyne
na świecie Muzeum Dawnego Kupiectwa, że
świdnicki Kościół Pokoju jest największą
drewnianą świątynią Europy, która w swoim
wnętrzu pomieścić mogła ponad 7000 osób,

ciąg dalszy na str. 6
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RECENZJE MUZYCZNE: WYJAZD
NA HAPPYSAD
16.03.2019, godz. 18:00
Organizowany jest wyjazd autokarowy ze
Świdnicy na koncert Happysad do Starej
Kopalni w Wałbrzychu! Promocyjne pakiety
do kupienia już w styczniu! Happysad zajął
2. miejsce w 3. edycji Świdnickich Recenzji
Muzycznych.
Wstęp: 60 zł, miejsce: Stara Kopalnia (wy-
jazd ze Świdnicy), organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: PABLOPA-
VO I LUDZIKI
16.03.2019, godz. 20:00
apraszamy na 12. koncert w ramach projektu
Świdnickie Recenzje Muzyczne, dzięki któ-
remu decydujecie kto wystąpi w naszym
mieście! Tym razem będą to: PABLOPAVO
I LUDZIKI
Wstęp: 35 zł (przedsprzedaż) / 45 zł, miej-
sce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, orga-
nizator: ŚOK

KABARET SMILE 
17.03.2019 (niedziela), godz. 15:00
GCKiS, ul. Piastowska 10a, Żarów, bilety:
25/50 zł

ŚWIDNICKA ŚRODA LITERACKA
(WE WTOREK) - GRZEGORZ SKO-
CZYLAS
19.03.2019, godz. 18:00
Grzegorz Skoczylas to stypendysta Urzędu
Miasta Świdnica w Dziedzinie Kultury w
roku 2018. Aktywny uczestnik działań lite-
rackich organizowanych przez świdnickie
środowisko literackie. Współorganizator cy-
klicznej imprezy "Spotkania z poezją".
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

LEKCJE SZTUKI: MAREK STRA-
SZAK - "OŚWIETLAMY D.I.Y."
20.03.2019, godz. 18:00
"Lekcje Sztuki" powracają do Świdnicy w od-
świeżonej formule! Astronomiczną wiosnę wi-
tamy w naszym ulubionym mieście, a spotka-
nia, na które zapraszamy do Galerii Fotografii,
związane będą ze wszechobecnym trendem
"do it yourself", w myśl którego każdy z nas
może stać się twórcą i projektantem.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: Fundacja Ładne Hi-
storie

SPEKTAKL "KŁAMSTWO" 
22.03.2019 (piątek), godz. 20:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 99 zł

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR ŚWID-
NICA - AZS ZIELONA GÓRA
23.03.2019, godz. 18:00
W pierwszej rundzie ŚKPR wygrał w Zielo-
nej Górze. Czy trzy punkty uda się zdobyć

że wieża górującej nad miastem katedry świd-
nickiej jest najwyższa na Dolnym Śląsku i
jedną z najwyższych w Polsce. Podczas  kil-
ku minut spędzonych przy kawie był także
czas na porozmawianie o liście słynnych mie-
szkańców Świdnicy,  którzy rozpoznawalni
są na całym Świecie. Dziennikarze dowie-
dzieli się m.in. tego, że  mieszkała tu słynna
astronom Maria Kunitz, znany na całym
świecie as myśliwski czasów I wojny świato-
wej - "Czerwony Baron", czy Anna Świdni-
cka - czeska królowa i rzymska cesarzowa.
Po zwiedzaniu Świdnicy dziennikarze wyru-
szyli na dalszy etap study tour, na którym
znalazły się m.in. Zamek Książ oraz fragment
kompleksu "Riese" - Podziemine Miasto
Osówka.

"RAZEM POPRZEZ WIEKI", czyli współ-
praca Świdnicy z Czechami znów z dofinanso-
waniem

"Razem poprzez wieki", to kolejny projekt
polsko-czeski, który w ramach działań podej-
mowanych na rzecz rozwoju turystyki i
współpracy z tym związanej zrealizuje Świd-
nica. Tym razem w partnerstwie z Czeską
Skalicą przy udziale organizacji pozarządo-
wych, bractw rycerskich, historyków i na-
ukowców. Miasto otrzymało na ten cel 17 tys.
euro dofinansowania z Euroregionu Glacen-
sis, z programu INTERREG. Środki te wy-
datkowane będą na współpracę w zakresie
edukacji historycznej, kulturowej oraz mię-
dzynarodowe widowisko plenerowe organi-
zowane z okazji przypadającej na 2019 rok
680. rocznicy urodzin Anny Świdnickiej -
księżniczki z linii Piastów Świdnickich, cze-
skiej królowej i rzymskiej cesarzowej. 
- Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Tury-
stycznego Świdnicy jednym z kierunków po-
lityki turystycznej miasta są działania odno-

szące się do jego dziedzictwa historycznego,
w tym jego sławnych mieszkańców, których
lista jest dość imponująca. W 2018 roku przy-
pomnieliśmy mieszkańcom i turystom o Bol-
ku II Świdnickim - wybitnym polityku i dy-
plomacie niezwykle cenionym na dworach
Europy. Na ten rok przypada 680. rocznica
urodzin jego bratanicy Anny Świdnickiej,
która za sprawą zaaranżowanego przez niego
małżeństwa z Karolem Luksemburskim zo-
stała czeską królową, rzymską cesarzową i
matką królów czeskich. Jako że zarówno jej
wuj Bolko oraz ona sama przyczynili się do
zacieśnienia więzów Świdnicy z Czechami,
tak my rocznicę urodzin bardzo kochanej
przez Czechów Anny Świdnickiej, naszej
Piastówny, chcemy świętować we współpra-
cy polsko-czeskiej, która jakby nie patrząc
trwa w Świdnicy od blisko 700 lat, a postać
Anny pięknie ją spaja - mówi Sylwia Osojca-
Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 
Przygotowując się jeszcze w 2018 roku do
organizacji obchodów rocznicy 680. urodzin
Anny Świdnickiej miasto Świdnica rozpo-
częło współpracę z wieloma organizacjami z
Polski i Czech, w tym Polsko-Czeskim Towa-
rzystwem Naukowym, bractwami rycerski-
mi, historykami, organizacjami pozarządo-
wymi zainteresowanymi edukacją regional-
ną, historyczną, kulturową i ustaliło zakres
oraz rozmach działań. Ich punkt kulminacyj-
ny ma nastąpić w czerwcu 2019 roku (w
dniach od 21 do 23.06). Wówczas to w Świd-
nicy odbędzie się międzynarodowa konferen-
cja popularno-naukowa poświęcona Annie
Świdnickiej oraz I Międzynarodowy Śląski
Turniej o Pierścień Anny Świdnickiej - trzy-
dniowe, duże składające się z wielu form
artystyczno-rekreacyjnych widowisko plene-
rowe z udziałem rekonstruktorów z Polski i
Czech, animatorów, rzemieślników odtwa-
rzających dawne zawody i prowadzących
warsztaty, prelekcje historyczne, gry i zaba-
wy dla rodzin z dziećmi itp. Będzie ono jed-
nym z największych tego typu wydarzeń w
naszym regionie, niezwykle atrakcyjnym
względem formy oraz treści także dla tury-
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stów interesujących się historią średniowie-
cza, Śląska, Polski i Czech, oraz wszystkich
zainteresowanych rekonstrukcjami. 
Ze względu na mnogość działań związanych
organizacją obchodów rocznicy 680. urodzin
Anny Świdnickiej, wymagających współpra-
cy samorządów terytorialnych, instytucji
oraz organizacji pozarządowych zarówno z
Polski jak i Czech Referat Turystyki Urzędu
Miejskiego w partnerstwie z miastem Czeska
Skalica przygotował wniosek projektowy,
dzięki któremu współdziałanie to byłoby zna-
cznie prostsze. Wniosek złożony w sierpniu
2018 roku w ramach 5. naboru Funduszu
Mikroprojektów Glacensis do programu IN-
TERREG V-A esk Republika - Polska w ra-
mach osi priorytetowej Współpraca instytucji
i społeczności został oceniony pozytywnie i
Świdnica - jako partner wiodący projektu
"Razem poprzez wieki" otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 17 tys. euro. 
Jest to już drugi w tym roku projekt turystyczny,
na który miasto Świdnica otrzymało dofinanso-
wanie. Pierwszy trzyletni "Turystyka - wspólna
sprawa", którego liderem jest Świdnica rozpo-
czął się w styczniu br. (miasto otrzyma na niego
dofinansowanie w wysokości ok. 300 tys. euro)
i realizowany jest w partnerstwie z Trutnovem,
drugi "Razem poprzez wieki" rozpoczyna się w
marcu 2019 roku (17 tys. euro). W 2019 roku
kończy się też realizacja dwóch pozostałych
turystycznych projektów polsko-czeskich -
trzyletniego "Szlaku Kamienia", na które mia-
sto który miasto uzyskało środki w wysokości
315 tys. euro oraz "Odlotowe miasta - Świd-
nica i Trutnov z dofinansowaniem na pozio-
mie ok. 26 tys. euro. 

POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE
Chętnie przebywamy na świeżym powietrzu,
niestety uroki spacerów po Świdnicy wciąż
niszczą pojawiające się na chodnikach i skwe-
rach psie odchody. A sprzątanie po swoim pu-
pilu to nie dobra wola, lecz obowiązek. Przypo-
mnijmy, że za nieposprzątanie nieczystości po
swoim psie możemy zapłacić mandat w wyso-
kości 500 zł. Nie pomogły upomnienia i kary,
być może więc akcja zainicjowana przez mło-
dego świdniczanina - siedmioletniego Olafa bę-
dzie bardziej skuteczna. 
Jak zapewniają strażnicy miejscy, świado-
mość mieszkańców w tym temacie jest coraz
większa. Obserwują, że wielu właścicieli
czworonogów sprząta po nich, jednak do ide-
ału wciąż nam daleko.
- Odwiedzając niektóre miasta europejskie
często jesteśmy zachwyceni panującym tam
porządkiem. Na trawnikach możemy zoba-
czyć wypoczywających ludzi. Czy jest to mo-
żliwe w Świdnicy? Mam nadzieję, że tak,
musimy tylko zmienić świadomość i nawyki
właścicieli psów. Temu właśnie ma służyć
nasza akcja społeczna - "Posprzątaj po swoim
psie" - mówi prezydent, Beata Moskal-Sła-
niewska. 
Podczas radiowego wywiadu na żywo z pre-
zydent Świdnicy, na problem ten zwrócił
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także w rewanżu przed własną publiczno-
ścią?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

WESOŁA WDÓWKA (OPERETKA)
23.03.2019, godz. 18:00
Operetka Wesoła wdówka Franza Lehara z
roku 1905 odniosła ogromy sukces i okrzyk-
nięto ją arcydziełem gatunku. Uznawana jest
za najlepszą i najczęściej graną operetkę,
przepełnioną szlagierami na czele z najwię-
kszym bodaj hitem scen operetkowych Usta
milczą, dusza śpiewa.
Wstęp 60 zł, miejsce: Sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: Arte Creatura

DECAPITATED + SUPPORTY [METAL]

24.03.2019, godz. 17:00
Po niedawnej trasie w ramach Knock Out
Tour, obejmującej największe polskie mia-
sta, Decapitated wybierze się wiosną na kil-
ka mniejszych koncertów. Teraz pojawią się
także w Świdnicy w Klubie Bolko!
Wstęp: informacja wkrótce, miejsce: Klub
Bolko pl. Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

LEKCJE SZTUKI: NATALIA JERZAK
- "PATTERN MAKERZY, CZYLI O
WZORACH"
27.03.2019, godz. 18:00
"Lekcje Sztuki" powracają do Świdnicy w
odświeżonej formule! Astronomiczną wios-
nę witamy w naszym ulubionym mieście, a
spotkania, na które zapraszamy do Galerii
Fotografii, związane będą ze wszechobe-
cnym trendem "do it yourself", w myśl któ-
rego każdy z nas może stać się twórcą i
projektantem.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: Fundacja Ładne Hi-
storie

DAMSKI BIZNES
29.03.2019, godz. 18:00
Bohaterki spektaklu Wrocławiego Teatru
Komedia "Damski biznes" postanowiły

ciąg dalszy na str. 8
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uwagę świdniczanin - Michał Dziewiczkie-
wicz. Mówił, że mieszka w Świdnicy od kil-
ku lat i obserwuje bardzo pozytywne zmiany
- miasto pięknieje, jednak problem "psich
kupek" wciąż jest nierozwiązany. 
Prezydent spotkała się z panem Michałem,
który opowiedział jej o akcji, jaką przygoto-
wał jego syn Olaf. Namalował rysunek z
prośbą o posprzątanie po swoim psie. Dzieło
młodego artysty rodzice rozwiesili w najbliż-
szej okolicy swojego domu i okazało się, że
przyniosło to skutek - większa ilość osób
zaczęła sprzątać po swoich czworonogach.
Za zgodą rodziców i Olafa prezydent Świd-
nicy postanowiła, że rysunek chłopca zosta-
nie wydrukowany. Dzisiaj pojawił się on na
czterech miejskich bilbordach i kilkunastu
wiatach przystankowych. Przygotowano tak-
że 2 tysiące ulotek, które rozdawać będą mie-
szkańcom strażnicy miejscy. 
- Mieszkamy na jednej z bocznych uliczek w
okolicach szpitala Latawca, niedaleko jest
zielony skwer, plac zabaw. Idąc na plac za-
baw trzeba skakać jak w grze w klasy, żeby
nie wdepnąć. Ludzie potrafią zostawić od-
chody swojego czworonoga na samym środ-
ku chodnika, lub centralnie przed wejściem
na posesję. Pewnego razu, kiedy przyjechał
do syna kolega z
przedszkola, wysia-
dając z auta w pier-
wszym kroku trafił
w psią kupę, to prze-
brało miarkę Olafa.
Postanowiliśmy coś
wymyślić. Najpierw
chcieliśmy monto-
wać kamery i wzy-
wać straż miejską,
albo odnosić te od-
chody właścicielom
piesków. Po rodzin-
nej "burzy mózgów"
doszliśmy do wnio-
sku, że zaczniemy
na razie od grzecz-
nej prośby. Olaf na-
malował plakat, któ-
ry rozwiesiliśmy na
płocie. To przynios-
ło świetny efekt.
Kiedy usłyszałem
Panią Prezydent w
Radio Wrocław, mó-
wiącą  o  tym jak
ściągnąć turystów
do Świdnicy, od ra-
zu pomyślałem, że
zacznijmy od pod-
staw, od czystości
miasta. Zadzwoni-
łem i tak to jakoś po-
szło. Olaf bardzo się
zaanga żował w
akcje, robi już kolej-
ne rysunki, a my ro-

dzice jesteśmy bardzo z niego dumni. Mamy
nadzieję, że jego plakat choć trochę sprawi że
Świdnica jeszcze bardziej rozbłyśnie czysto-
ścią - mówi Michał Dziewiczkiewicz, tata
Olafa. 
Przypomnijmy, że od 2015 roku na terenie
miasta ustawiane są specjalne pojemniki na
psie odchody tzw. "Psie pakiety". Jest ich już
w Świdnicy 68. Mieszkańcy miesięcznie po-
bierają z nich ponad 50 tysięcy woreczków.
Koszt ich zakupu na 2019 rok to kwota około
30 tys. zł, a łączna wartość utrzymania "psich
pakietów" w tym roku powinna wynieść ok.
124 tysiące złotych. 

III MIEJSCE NA DOLNYM ŚLĄSKU W
NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

W dniach 18-19.02.2019 roku w Lądku Zdro-
ju odbywały się Finały Dolnośląskiej Lice-
aliady w narciarstwie alpejskim i snowboar-
dzie, w których brało udział 15 reprezentacji
szkolnych. Rywalizacja polegała na dwukrot-
nym przejechaniu trasy slalomu giganta. 
Pierwszego dnia uczennice I Liceum Ogólno-
kształcącego w Świdnicy, Zuzanna Antoniak
i Zuzanna Kołodko, zajęły drużynowo bar-
dzo dobre III miejsce w województwie do-
lnośląskim potwierdzając swoje nieprzecięt-
ne umiejętności narciarskie. Ponadto Zuzan-
na Antoniak zajęła 8 miejsce w klasyfikacji
indywidualnej. Drugiego dnia w rywalizacji
szkół debiutowała reprezentacja żeńska (Ju-
lia Antoniak, Zuzanna Antoniak) i męska (Ja-
kub Wiraszka i Jakub Dziedzic) w snowboar-
dzie zajmując zgodnie 7 miejsce w rywaliza-

spełnić największe marzenie życia i z rozma-
chem próbują znaleźć swoje miejsce w eks-
cytującym i lukratywnym świecie mody.
Wstęp 75 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: Wrocławski Teatr
Komedia

MARCONI INDOOR TRIATHLON
ŚWIDNICA
30.03.2019, godz. 08:00
Zawody triathlonowe na basenie OSIR - ul.
Równa.
Wstęp wolny, miejsce: Basen OSIR - ul.
Równa, organizator: UM Świdnica, Żelazna
Świdnica

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI
WKA POLSKA
30.03.2019, godz. 09:30
Gratka dla miłośników sportów walki. W
Świdnicy odbędą się Mistrzostwa Polski
WKA wraz z Otwartym Pucharem Polski.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: Fighter Kaczmarek Grodowski

XXIII MIĘDZYNARODOWY KON-
KURS MODELI REDUKCYJNYCH
"JUNIOR 2019"
30.03.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na XXIII Między-
narodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych
"Junior 2019". Celem konkursu jest popula-
ryzacja modelarstwa redukcyjnego plastiko-
wego i kartonowego oraz popularyzacja
zainteresowań technicznych wśród dzieci,
Wstęp bezpłatny, miejsce: Szkoła Podsta-
wowa nr 4, ul. M.K. Słobódzkiego 21,orga-
nizator: MDK

TRUSKAWKA #1: świdnicki przegląd
muzyczny
30.03.2019, godz. 20:00
06.04.2019, godz. 20:00
13.04.2019, godz. 20:00
Świdnicki Przegląd Muzyczny Truskawka
to impreza, która rozwija się od 30 lat! Na-
szym głównym celem jest wsparcie lokal-
nych zespołów. 9 z nich właśnie kończy
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cji drużynowej dziewcząt i chłopców. Julia
Antoniak zajęła 6 miejsce w klasyfikacji
indywidualnej. Dziękuję bardzo za ambitną
walkę i zaangażowanie wszystkich uczestni-
ków. Za rok z pewnością będzie jeszcze le-
piej.

I LO

"TRÓJKA" ZAGRAŁA DLA BARTKA
W czwartkowe popołudnie 21 lutego w III
Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy
odbył się Koncert Charytatywny "Trójka
gra dla Bartka". Z inicjatywy klasy I a
(humanistycznej z edukacją muzyczną i te-
atralną) oraz ich wychowawczyni, Pani Jo-
anny Janas, na jednej scenie w szkolnej auli
wystąpiło kilkudziesięciu młodych, muzy-
cznie uzdolnionych artystów, którzy w ten
sposób włączyli się do pomocy niesionej
zmagającemu się z ciężką chorobą Bartkowi
Urbanowi. 
W Liceum Skłodowskiej wystąpili m.in.: Ze-
spół Taneczny "Krąg", uczniowie świdnic-
kich szkół muzycznych - Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia oraz Społecznej Szkoły
Muzycznej II stopnia, chór III LO "Pryma
Voce", Chór PSM, zespół Mindless oraz wo-
kaliści ze szkoły przy Kościelnej 32. Dzięku-
jemy licznie przybyłej publiczności - ucz-
niom, rodzicom, opiekunom oraz wszystkim
świdniczanom, którzy w ten sposób dali wy-
raz swojej empatii i wielkiego Serca. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy do Państwa
Marii i Wojciecha Skiślewiczów, do dyrekto-
rów szkół muzycznych, Pani Beaty Bartko i
Pana Kacpra Biruli, a także do Pani Marty
Monety, Grzegorza Gołębiowskiego i Edyty
Natanek, bez których obecności i wsparcia
nasza szlachetna inicjatywa nie mogłaby się
odbyć.

III LO

NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START
Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania
Starostwa Powiatowego w Świdnicy Grze-
gorz Stawarz, Małgorzata Misiaczek - pra-
cownik Wydziału Oświaty i Wychowania
Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz
Krystyna Kowalonek dyrektor Zespół Szkół
Budowlano - Elektrycznych im. Jana III So-
bieskiego w Świdnicy, Ilona Sitek-Warzecha
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy,
Jacek Durlik dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego w Świdnicy, Czesław Słodziń-
ski dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego nr 1 w Mrowinach oraz Irene-
usz Kozieł wicedyrektor Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Mrowi-
nach odebrali pamiątkowe statuetki i podzię-
kowania z rąk Marszałka Województwa Do-
lnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Do-
lnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Ko-
walczyka, Radnego Sejmiku Dolnośląskiego
Jacka Iwancza za pracę w projekcje Nowa
Perspektywa - Lepszy Start". 
Wręczenie podziękowań odbyło się w trakcje
konferencji podsumowującej 2-letnią realiza-
cję projektu. Projekt "Nowa perspektywa -
Lepszy start" współfinansowany był przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizowany był w
ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie spo-
łeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1
Aktywna integracja -
konkurs horyzontalny.
Był to projekt partnerski
realizowany od stycznia
2017 do końca 2018 ro-
ku. Partnerami projektu
byli: Województwo Do-
lnośl ąskie (Wydział
Edukacji i Nauki Urzę-
du Marszałkowskiego
Województwa Dolno-
śląskiego), gmina Wroc-
ław i powiaty: bolesła-
wiecki, jeleniogórski,
lubański , lwówecki,
świdnicki, wołowski,
wrocławski .  Powiat
Świdnicki na realizację
zadań projektowych
otrzymał kwotę dofina-
sowania w wysokości
616.438,48zł. Celem
projektu było nabycie
przez wychowanków
Młodzieżowych Ośrod-
ków Wychowawczych
umiejętności społecz-
nych i zawodowych,
które pozwolą im na co-
dzienne funkcjonowa-
nie w społeczeństwie po
zakończeniu pobytu w
placówce. Wychowan-
kowie 11 dolnośląskich
Młodzieżowych Ośrod-
ków Wychowawczych,
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nagrywać w teatrze swoje utwory i teledy-
ski! Zobaczycie je wkrótce on-line a z zespo-
łami spotkamy się na żywo w Klubie Bolko
podczas 3 wiosennych koncertów!
Wstęp 10 zł / 20 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

XVI KONKURS PIOSENKI DLA DZIE-
CI I MŁODZIEŻY "PRZEBÓJ Z JA-
JEM"
01.04.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w XVI Konkursie Piosenki dla Dzieci i Mło-
dzieży "Przebój z jajem". Celem konkursu
jest popularyzacja śpiewania wśród dzieci i
młodzieży, samokształcenie muzyczne i mo-
żliwość niezależnej prezentacji ulubionych
przebojów.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

LAO CHE - WIEDZA O SPOŁECZEŃ-
STWIE 
31.03.2019 (niedziela), godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 85 zł

TERESA WERNER 
12.04.2019 (piątek), godz. 18:00 
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 60 zł

XIV DOLNOŚLĄSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI POEZJI I PROZY
25.04-26.04.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na eliminacje XIV
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji i Prozy "Arka". Celem konkursu jest
popularyzacja poezji i prozy Jana Pawła II
oraz promowanie autorskich prezentacji i
twórczości literackiej oraz wokalno-muzy-
cznej o Janie Pawle II.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

ŻONA DO ADOPCJI
05.05.2019, godz. 17:00
W życiu Adama wszystko miało swoje miej-
sce - dom praca, dom praca. Od czas do
czasu jakaś kontrolowana rozrywka. Ale w
życiu każdego człowieka przychodzi taka
chwila, że nawet dobrze naoliwiona maszy-
na przestaje funkcjonować i niebo zaczyna
walić się głowę...
Wstęp 60 / 55 zł, miejsce: sala teatralnaŚOK,
Rynek 43, organizator: Stacja Art, ŚOK

AKTYWNI 24
11.05-12.05.2019, godz. 09:00
24 - godzinna jazda na rowerze stacjonar-
nym, ergometrze i bieg na bieżni elektrycz-
nej. Próby bicia Rekordu Polski.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Świdnicka,
organizator: UM Świdnica, Galeria Świdni-
cka, Fitness World Galeria

XIV DOLNOŚLĄSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI POEZJI I PROZY "AR-
KA"
16.05.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Finał XIV Dolno-
śląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
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biorących udział w projekcie, mieli szansę
uczestniczyć w zajęciach podnoszących
kompetencje społeczne, zawodowe oraz uła-
twiające im funkcjonowanie na rynku pracy.
W projekcje brali udział wychowankowie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
nr 1 w Mrowinach. Uczestniczyli oni w 25
różnych formach wsparcia podnoszących
kompetencje zawodowe. Były to m.in. przy-
gotowanie do prowadzenia własnego gospo-
darstwa domowego, prowadzenia domowe-
go budżetu i oszczędzania, kursy umiejętno-
ści zawodowych, a także zajęcia uczące prze-
ciwdziałania agresji, radzenia sobie ze stre-
sem czy zajęcia artystyczne. Inną grupę sta-
nowiły zajęcia terapeutyczne, a wśród nich
dogoterapia, hipoterapia czy zooterapia. Kur-
sy umiejętności zawodowych dla wychowan-
ków Młodzieżowych Ośrodków Wycho-
wawczych organizowane były w trzech jed-
nostkach prowadzonych przez Powiat Świd-
nicki: w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, w
Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych
im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy oraz w
Centrum Kształcenia Zawodowego w Świd-
nicy.

W MDK...
◆ SPOTKANIE Z JÓZEFEM KAWAŁKO

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" zaprasza
na spotkanie z Józefem Kawałko miłośni-
kiem i kolekcjonerem skał i minerałów. W
programie: Minerały i skały wulkaniczne -
wizyta wewnątrz wulkanu. 14 marca 2019 r.
(czwartek), godz. 16:30, MDK, ul. Nauczy-
cielska 2.

◆ SUKCESY SZACHISTÓW 
23 lutego bieżącego roku po kilkunastu latach
przerwy odbyły się Mistrzostwa Jaworzyny
Śląskiej w Szachach. Mistrzostwa miaste-
czka odbywały się co roku przez kilkadziesiąt
lat. Organizatorem większości z nich był śp.
Marian Gabrysiak. W tym roku dzięki inicja-
tywie Szkoły Podstawowej (a szczególnie
wicedyrektora - Marcina Kruka), Urzędu
Miejskiego oraz Klubu Szachowego GAM-
BIT MDK Świdnica odbyły się Mistrzostwa
w formule otwartej i zgromadziły na starcie
aż 120 szachistów, którzy zagrali w czterech
grupach: grupa A - seniorzy i juniorzy starsi,
grupa B - juniorzy do 14 lat, grupa C - junio-
rzy do 10 lat , grupa D - juniorzy do 8 lat
W Grupie A wśród seniorów zwyciężył świd-
niczanin Kamil Gałuszka przed Markiem
Szmydem i Czesławem Stecem (wszyscy re-
prezentują GLKS Goniec Żarów). Najle-
pszym spośród mieszkańców Jaworzyny
okazał się Jan Kaszyński. Wśród juniorów
starszych tryumfował Aleksander Wilk (UKS
Debiut Przedwojów). Drugie miejsce zajął
Jakub Żelazny, a trzecie Jakub Kozieł (oby-
dwaj z Jaworzyny Śląskiej).
W Grupie B (do 14 lat) wśród dziewcząt
zwyciężyła Weronika Komaniecka (GLKS
Goniec Żarów), która wyprzedziła Annę-Ma-
rię Michalską (Jaworzyna Śląska) oraz Ange-
likę Kołodziejczyk (GLKS Goniec Żarów).
Wśród chłopców z kompletem punktów zwy-
ciężył reprezentant GAMBITU MDK Świd-
nica - Oskar Perek. Drugi był Jakub Truse-

wicz (KSz Jelonka Jelenia Góra), a trzeci
Radosław Zawada (UKS Giecek Radków).
W Grupie C (do 10 lat) najlepszą szachistką
okazała się świdniczanka Roksana Zapolska
(KSz GAMBIT MDK Świdnica). Drugie
miejsce zajęła Emilia Findysz (UKS Szach-
Mat Przemków), a trzecie Aleksandra Przy-
chocka (KSz GAMBIT MDK Świdnica).
Najlepszym szachistą został Igor Śliwowski,
który wyprzedził Franciszka Rybkę (obydwaj
reprezentują nasz KSz GAMBIT MDK
Świdnica) i Remigiusza Trusewicza (KSz Je-
lonka Jelenia Góra).
Wśród najmłodszych (Grupa D, do 8 lat)
zwyciężyła Klaudia Kuczak (UKS Szach-
Mat Przemków). Drugie miejsce zajęła Oli-
wia Reruch (GLKS Goniec Żarów), a trzecie
Julia Klima (KSz GAMBIT MDK Świdnica).
Wśród chłopców z kompletem punktów zwy-
ciężył Tomasz Cisek, który wyprzedził zale-
dwie 6-letniego Kornela Waligórę (obydwaj
reprezentują KSz GAMBIT MDK Świdni-
ca). Trzecie miejsce zajął Filip Hennig
(GLKS Goniec Żarów).
Na zakończenie turnieju uczestnicy otrzyma-
li nagrody oraz pamiątkowe dyplomy z rąk
burmistrza - Grzegorza Grzegorzewicza oraz
dyrektora SP Jaworzyna Śląska - Krzysztofa
Sołtysa.

◆ "MISTRZ KLAWIATURY"
Zapraszamy na XV Dolnośląski Konkurs
Keyboardowy "Mistrz Klawiatury", który
odbędzie się 23 kwietnia 2019 r, w Klubie
Bolko, Plac Grunwaldzki 11, Świdnica, o
godz. 11:00. Celem konkursu jest populary-
zacja nauki gry na elektronicznych instru-
mentach klawiszowych w klasie keyboard,
kształtowanie i uaktywnienie artystycznego
amatorskiego ruchu muzycznego i możli-
wość konfrontacji swoich umiejętności
wśród rówieśników.
Kategorie: I: uczniowie kl.O-III SP (6-9 lat),
II: uczniowie kl. IV-VI SP (10-13 lat), III:
uczniowie  VII-VIII kl. SP oraz szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych (14-19 lat).
Kartę wpisu należy dostarczyć na adres: Mło-
dzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego, ul. Nauczycielska 2,
58-100 Świdnica lub e-mail . a.ba-
nach@mdk.swidnica.pl z dopiskiem Kon-
kurs Keyboardowy oraz wnieść w dniu kon-
kursu opłatę organizatorom - cegiełkę na
rzecz Komitetu Rodzicielskiego przy MDK
w Świdnicy w kwocie 20 zł.

◆ XIV DOLNOŚLĄSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI POEZJI I PROZY "AR-
KA"
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
XIV Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim
Poezji i Prozy "Arka". Eliminacje do konkur-
su odbędą się 25-26 kwietnia 2019 r., godz.
10:00, Klub "Bolko", Plac Grunwaldzki 11,
Świdnica. Celem konkursu jest popularyza-
cja poezji i prozy Jana Pawła II oraz promo-
wanie autorskich prezentacji i twórczości li-
terackiej oraz wokalnomuzycznej o Janie
Pawle II, a także wykorzystanie jego tekstów
do tworzenia utworów poezji śpiewanej.
Zgłoszenia pisemne należy przesłać czytelnie
wypełnione do 15 kwietnia 2019 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego, ul. Nauczycielska 2,
58-100 Świdnica lub na e-mai:. dzialim-
prez@mdk.swidnica.pl.
Finał XIV Dolnośląskim Konkursie Recyta-
torskim Poezji i Prozy "Arka" odbędzie się 16

i Prozy "Arka". Celem konkursu jest popu-
laryzacja poezji i prozy Jana Pawła II oraz
promowanie autorskich prezentacji i twór-
czości literackiej oraz wokalno-muzycznej o
Janie Pawle II.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: MDK

XIV DIECEZJALNY KONKURS PLA-
STYCZNY "JAN PAWEŁ II"
16.05.2019, godz. 16:30
Serdecznie zapraszamy na wernisaż XIV
Diecezjalnego Konkursu Plastycznego "Jan
Paweł II". Tematyka tegorocznej edycji prac
plastycznych: "I pielgrzymka Jana Pawła II
do Polski"
Wstęp wolny, miejsce: Hol ŚOK, Rynek 43,
organizator: MDK

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

"Tropem Wilczym"
Program "Tropem Wilczym. Bieg Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych" Świdnica 2019 -
3.03.2019
godz. 10.00-11.30 
- zapisy do biegu (bosmanat, ul. Polna Dro-
ga), dla pierwszych 400 osób pakiet starto-
wy: koszulka, medal
godz. 12.00 
- odśpiewanie hymnu Polski, oficjalny start
biegu
- Program artystyczny Młodzieżowy Dom
Kultury Świdnica
- Ciepły poczęstunek
- Losowanie upominków wśród uczestni-
ków biegu
ok. godz. 13.00 
- zakończenie imprezy

Wydarzenia towarzyszące
godz. 10.00 - msza święta (Katedra świdni-
cka, pl. Jana Pawła II)
godz. 11.00 - autobus spod katedry nad za-
lew, kurs powrotny ok. godz. 13.00

KLIMAKTERIUM 2 [spektakl]
Data: 10 marca 2019
Godzina: 17.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: w cenie 90 zł (parter) i 85 zł (balkon)

Wydawało nam się, że o klimakterium powie-
dzieliśmy już wszystko Myliliśmy się! Elżbie-
ta Jodłowska powraca z nowym hitem! "Kli-
makterium 2 czyli Menopauzy Szał" powstało
na wyraźną prośbę publiczności, która chciała
poznać dalsze losy bohaterek - już nie mło-
dych, ale jakże młodych.
Wciąż walcząca z nadwagą, ale już nie bez-
robotna Pamela i Zosia, zaradna pani domu,
starym zwyczajem przybywają świętować
kolejne urodziny Maliny. Tym razem spoty-
kają się w jej, dopiero co otwartym, pubie.
Brakuje tylko Krychy, która też miała przy-
być, ale tego nie zdradzimy! Za to pojawia
się, obdarzona liryczną duszą, Angela, która
wraz z Maliną prowadzi interes. Gdzie zaś
zbierają się tak różne kobiety, które tyle cza-
su się nie widziały i mają sobie wiele do
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maja 2019 r., o godz. 10:00 w Sali Teatralnej
ŚOK, Rynek 43.

info: MDK Świdnica

Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH 2019
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy serdecznie za-
prasza do wzięcia udziału w XVI edycji akcji
"Z książką na walizkach, czyli Dolnośląskie
Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami".
Jest to największa impreza promująca czytel-
nictwo wśród dzieci i młodzieży na Dolnym
Śląsku, w której biorą udział wybitni twórcy
literatury dziecięcej, ilustratorzy i wydawcy.
Jej głównym organizatorem jest Dolnośląska
Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we
Wrocławiu. Oficjalne hasło tegorocznych
spotkań to "Mistrzowie literatury dzieciom".
Wśród działań m.in.: Sztafeta literacka, Mi-
strzowie literatury (na start!) - finał: Świdni-
ca, 8 czerwca 2019, Maraton słowa, Na roz-
grzewkę książka, Gimnastyka języka, Z
książką w ruchu, Strefa kibica...

OSTATNIE ŚLIZGI NA LODOWISKU
W najbliższą niedzielę kończy się tegoroczny
sezon jazdy na łyżwach na obiekcie OSIR
Świdnica. Kto jeszcze nie miał szans pośliz-
gać się na naszym lodowisku ma ostatnią
okazję. Na kolejny sezon trzeba będzie po-
czekać do października. Zapraszamy!

GMINA ŚWIDNICA
TROSKA UCZNIÓW Z WITOSZOWA DO-
LNEGO O LOS OPUSZCZONYCH ZWIE-
RZĄT

21 lutego klasę VI a w Szkole Podstawowej
w Witoszowie Dolnym odwiedziły: Małgo-

rzata Prończuk - pracownik Schroniska dla
Zwierząt w Świdnicy oraz Anna Rewrowska
- wolontariuszka tej instytucji. Na wizytę z
niecierpliwością czekali uczniowie, ponie-
waż panie do szkoły przybyły wraz z pod-
opiecznym schroniska - psem Portosem.
Niecodzienna wizyta wiązała się z wirtualną
adopcją, jakiej wspólnie podjęła się klasa.
Była nagrodą za starania i pracę dzieci. Przy-
byłe panie opowiedziały uczniom, jak pra-
widłowo zajmować się zwierzętami, jak fun-
kcjonuje schronisko oraz jak wygląda co-
dzienna praca wolontariuszy w schronisku.
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali
historii związanych z trudnymi losami zwie-
rząt przebywających w schronisku.
Od października 2018 roku nieprzerwanie
troszczymy się już o trzeciego psa. Nasza
współpraca ze schroniskiem w Świdnicy
polega na regularnej zbiórce karmy, po-
trzebnych rzeczy i pieniędzy przeznaczo-
nych na utrzymanie psów czy pokrycie ko-
sztów leczenia. Mimo smutnych doświad-
czeń związanych ze stratą pierwszej zaad-
optowane suczki -Smerfetki, która choro-
wała na nowotwór, dzieci nie zraziły się do
przedsięwzięcia i nadal są bardzo chętne do
współpracy. Z zaangażowaniem i radością
przystąpiły do następnego wyzwania i pod-
jęły się opieki nad kolejnym opuszczonym
pieskiem. Dzięki klasowej inicjatywie, któ-
ra jest wspierana przez rodziców, ucznio-
wie uczą się odpowiedzialności, budowa-
nia przyjaznych relacji ludzko-zwierzę-
cych oraz prawidłowej opieki nad czworo-
nogami. Ponadto w praktyce poznają ideę
wolontariatu, do której po ukończeniu 16 ro-
ku życia mogą samodzielnie przystąpić - pod-

sumowuje spotkanie Monika Janiszewska,
wychowawczyni klasy. 

GMINNE ELIMINACJE KONKURSU
RECYTATORSKIEGO "PEGAZIK"

21 lutego w Szkole Podstawowej w Bystrzy-
cy Górnej odbyły się gminne eliminacje Kon-
kursu Recytatorskiego "Pegazik". Uczestni-
cy występowali w dwóch kategoriach: młodsi
(klasy IV - VI szkół podstawowych) oraz
starsi (uczniowie kl. VII - VIII oraz klas III
gimnazjalnych).
Po wysłuchaniu wszystkich recytacji komisja
konkursowa (p. Mariusz Kozłowski, p. Tere-
sa Wagilewicz i p. Teresa Kmera) postanowi-
ła:
W kategorii młodsi:
Nagroda i awans do etapu powiatowego:
Magda Borowska (SP w Witoszowie Do-
lnym)
Antonina Jagiełło (SP w Bystrzycy Górnej)
Zuzanna Lebioda (SP w w Witoszowie Do-
lnym)
Wyróżnienia:
Zofia Bekas (SP w Bystrzycy Górnej)
Wiktoria Mucha (SP w Pszennie)
Bartosz Rychel (SP w Grodziszczu)
Maja Szymczak (SP w Pszennie)
Mikołaj Urbański (SP w Lutomi)
Wiktoria Zisiadu (SP w Pszennie)
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W kategorii starsi:
Nagroda i awans do etapu powiatowego:
Kacper Oko (SP w Mokrzeszowie)
Kinga Półtorak (SP w Lutomi Dolnej)
Miłosz Stolpiński (SP w Pszennie)
Milena Wolak (SP w Pszennie)
Wyróżnienie:
Olgierd Hodel (SP w Mokrzeszowie)
Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali nagrody
ufundowane przez Urząd Gminy w Świdnicy.

KOLEJNY SUKCES MŁODYCH TRIAT-
HLONISTÓW  

Uczniowie z klasy sportowej ukierunkowa-
nej na triathlon w Witoszowie Dolnym nie
zwalniają tempa. Tym razem w półfinale wo-
jewódzkim drużynowych zawodów w pły-
waniu (sztafeta 6x25 m + konkurencje indy-
widualne na dystansach 50 m i 25 m w stylu
motylkowym), w ramach Igrzysk Dzieci
Szkolnego Związku Sportowego zajęli II
miejsce.        
Chłopcy w składzie :
Jakub Kierul - styl dowolny
Adam Wróblewski - styl klasyczny
Jakub Janik - styl grzbietowy
Mateusz Samek - styl klasyczny
Igor Swałtek - styl grzbietowy
Adrian Nizio - styl dowolny
zajęli II miejsce, ulegając jedynie rówieśni-
kom ze SP nr 4 w Świdnicy, a pozostawiając
za sobą rywali z Bielawy, Dzierżoniowa ,
Świebodzic, Kudowy i SP nr 6 w Świdnicy.
Jakub Kierul nagrodzony został również za
trzeci rezultat zawodów w stylu dowolnym .
Niebawem czeka ich kolejny sprawdzian w
finale wojewódzkim !!!
Dziewczęta w tych samych zawodach,
wzmocnione dwoma koleżankami z równo-
ległej klasy zajęły V miejsce. 
Skład dziewcząt :
Martyna Markiewicz - styl klasyczny
Jagoda Babiarz - styl dowolny
Amelia Miałszygrosz - styl dowolny
Weronika Czubacka - styl motylkowy
Alicja Anioł - styl motylkowy
Martyna Zając - styl motylkowy
Zadowolenia z wyników swoich podopiecz-
nych nie kryła trenerka i wychowawczyni
Katarzyna Kalita. Serdecznie gratulujemy!

KOLEJNE PAKIETY POWITALNE TRA-
FIAJĄ DO  SKARBÓW GMINY 

Od 2016 roku wszystkie nowo narodzone i
zameldowane w gminie Świdnica dzieci wi-
tane są pakietem powitalnym, w ramach akcji
NAJWIĘKSZY SKARB GMINY TO TY. Na
przestrzeni dwóch lat gminne wyprawki tra-
fiły do 340 rodzin. W tym gronie znalazła się
Pola , która wraz z mamą list gratulacyjny i
gminną wyprawkę otrzymały z rąk wójt gmi-
ny Świdnica Teresy Mazurek, a prywatnie
szczęśliwej babci.
Pakiety powitalne kierowane są do osób za-
meldowanych w gminie Świdnica. Jest to
podyktowane faktem, że w momencie reje-
stracji narodzin dziecka w Urzędzie Stanu
Cywilnego, to rodzice podejmują decyzję, w
której gminie chcą zameldować swoje dziec-
ko.

Od 2019 r. gminne wyprawki powiększyły się
o segregator pediatryczny. Nowością będzie
również bonus finansowy. Każdego bliźniaka
urodzonego w 2019 r. i zameldowanego w
gminie Świdnica planujemy witać kwotą
1000 zł.
Wszystkim Rodzicom życzymy, aby dzieci
były dla Was największym skarbem i źródłem
nieustającej miłości i radości.

10-LECIE KLUBU MIŁOŚNIKÓW TRA-
DYCJI WIEJSKIEJ W LUTOMI  

Mają za sobą ponad 400 spotkań podczas
których rozwijają różnorodne zamiłowania i
promują tradycje regionu. Mają nawet swój
własny hymn i kronikę. Mowa o Klubie Mi-
łośników Tradycji Wiejskiej w Lutomi, który
23 lutego świętował 10 lecie swojej działal-
ności.
Bogatą historię Klubu zaproszonym go-
ściom relacjonowali wspólnie Lucyna Ur-
bańska i Roman Mika, prezentując na fil-
mach i fotografiach 10 lat swojej działalno-
ści. Jak podkreślali, Klub został założony
14 lutego 2009 r. Zrzesza 23 osoby w tym
5 panów.  Klub powstał z myślą o wszy-
stkich, niezależnie od wieku, a jego głów-
nym celem jest wspomaganie i rozwój spo-
łeczności lokalnej, kultywowanie działań,
które wiążą się z tradycją wiejską, aby za-

chować ją dla kolejnych pokoleń. Jesteśmy
razem, bo jest z kim porozmawiać, mamy
co robić i jesteśmy na dobre i złe. Traktu-
jemy się jak rodzina - podkreślali członko-
wie Klubu Miłośników Tradycji Wiejskiej
w Lutomi.
W bogatej i różnorodnej działalności Klubu
znalazło się ponad 400 spotkań, tych cyklicz-
nych tj. wspólne kolędowanie, jarmarki wiel-
kanocne, noce świętojańskie, święto chleba,
pierogów, dyni, pieczonego ziemniaka, jak
również tych całkiem nowych. Członkowie
Klubu zwiedzają Polskę, uczestnicząc w wy-
cieczkach i pielgrzymkach, ale nie są im obce
zagraniczne wyjazdy np. do Pragi, czy Dre-
zna. Współpracują z młodzieżą szkolną oraz
z podopiecznymi z Domu Opieki Społecznej
w Bielawie. Biorą udział w różnych inicjaty-
wach na rzecz osób poszkodowanych. Do
legendy  przeszły ich wspaniałe biesiadne
spotkania i bale karnawałowe , często w stylu
"retro".
Za aktywność i promowanie życia na eme-
ryturze dziękowała wójt gminy Świdnica
Teresa Mazurek wraz z przewodniczącą
Rady Gminy Świdnica Reginą Adamską.
Dziękujemy Państwu przede wszystkim za
waszą jakże bogatą aktywność. Za to, że
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Najtrudniejszy był los ewakuowanych obco-
krajowców, zwłaszcza więźniów obozów kon-
centracyjnych oraz jeńców wojennych i robotni-
ków przymusowych, zwiezionych z całej okupo-
wanej Europy, wśród których większość stano-
wili Polacy. Więźniów obozów koncentracyj-
nych, między innymi z filii obozowych znajdu-

jącego się w odległości około 25 km od Świdnicy
obozu koncentracyjnego Gross Rosen, pędzono
pod konwojami o głodzie i zimnie długimi mar-
szami. 

21 stycznia 1945 r. kilka tysięcy więźniów z
filii obozu Gross Rosen w pobliżu Jelcza ruszyło
w kolumnie marszowej w kierunku obozu macie-
rzystego. Szli kilka dni bez pożywienia i wody.
Jedli śnieg. Esesmani zabijali najbardziej wy-
czerpanych. Gdy wreszcie ci, którzy przeżyli,
dowlekli się do Gross Rosen, wszyscy byli cho-
rzy i mieli odmrożone nogi, ręce, uszy, policzki.

24 stycznia także więźniowie podobozu w
Brzegu Dolnym wyruszyli pieszo w drogę. Już
po przebyciu pierwszych kilometrów, na tyłach
kolumny marszowej esesmani zaczęli zabijać
tych, którzy tracili siły i nie nadążali za wszystki-
mi. Zamordowanych nie grzebano, zostawali w
przydrożnych rowach. Nawet chorych więźniów,
którzy przedtem znajdowali się w tak zwanym
rewirze, pędzono w styczniowy mróz po śniegu
bez butów i odzieży. Wielu nie miało nawet
bielizny. Okręcali nogi szmatami i sznurkami,
zarzucali koc na ramiona. Przewracali się na nie-
równościach terenu, zostawali w zaspach. Dobi-
jano ich, ale byli i tacy, których pozostawiono
własnemu losowi. Tylko kilkunastu więźniów z
rewiru dowlokło się do obozu w Gross Rosen. 

W początkach lutego bliskość linii fronto-
wej nie pozwalała już na pieszą marszrutę
więźniów głównego obozu Gross Rosen. Wy-
prowadzono ich na stację Rogoźnica i załado-
wano do pociągów. Na 20-tonową otwartą wę-
glarkę ładowano przeciętnie 160-200 ludzi.
Wśród krzyku duszących się, kolbami dopy-
chano ostatnich i zasuwano drzwi wagonu.
Pociągi z więźniami jechały przez Jaworzynę
i Świebodzice do Niemiec środkowych czy
zachodnich, Austrii czy Czech, albo przez
Świdnicę na południe do Czech. W każdym
wagonie umierali więźniowie, którym na czas
dwóch tygodni trwającego transportu dawano
bochenek chleba i puszkę konserw. 

Podczas przejazdu pociągu przez miasta
więźniowie musieli szybko przykucnąć i ukryć
się za niską ścianą węglarki. Do tych, którzy nie
zdążyli tego zrobić, strzelali strażnicy. Niektó-

rych więźniów zastrzelono i za to, że mając pra-
gnienie usiłowali zgarnąć śnieg z krawędzi wa-
gonu. W wagonach z więźniami znajdowali się
też niemieccy kryminaliści uzbrojeni w długie
rzeźnickie noże, którymi z lubością mordowali
kogo chcieli. W ten sposób w niektórych wago-
nach zginęła nawet połowa więźniów. 

Zatrudnionych na Dolnym Śląsku, w przemy-
śle i na roli, jeńców wojennych oraz robotników
przymusowych ewakuowano z reguły pieszo.
Szybkimi marszami prowadzono ich w głąb kraju.

Naoczni świadkowie podają, że wśród ucie-
kającej ludności niemieckiej często widziało się

przewijającą kolumnę jeńców w mundurach lub
ubranych po cywilnemu robotników przymuso-
wych. Niektórzy ciągnęli na saneczkach swoje
tobołki. Wielu zmuszonych do marszu cierpiało
od jątrzących się ran nóg, których przyczyną były
odmrożenia i otarcia w czasie drogi. 

Niektórych robotników przymusowych, a
wyjątkowo nawet i jeńców, zatrudniano przy po-
wożeniu zaprzęgami, którymi uciekała niemie-
cka ludność cywilna. Brak bowiem było
woźniców, gdyż mężczyzn w wieku 16-60 lat
powołano do tzw. Volkssturmu (pospolitego ru-
szenia). Toteż zdarzało się, że wozami powoziły
nawet szcześcioletnie dzieci wiejskie. 

Po ustabilizowaniu się frontu umieszczono
ewakuowanych robotników przymusowych w
tzw. Auslaender-Auffanglager (obozach przej-
ściowych dla cudzoziemców). Obozy te powsta-
wały często w niezbyt dalekiej odległości od
frontu. Przetrzymywani w nich ludzie zatrudnia-
ni byli m.in. przy kopaniu rowów przeciwczoł-
gowych, budowie zapór i umocnień, minowaniu
terenu, obsługiwaniu lotnisk, a nawet przy dowo-
żeniu konnymi zaprzęgami, często pod obstrza-
łem, amunicji na front. Zatrudniano ich także
przy oczyszczaniu jezdni z gruzów po zbombar-
dowaniu miasta, przy odgruzowywaniu zburzo-
nych domów, a na wiosnę 1945 r. - przy obsiewa-
niu pól położonych w ewakuowanej strefie przed
frontem. 

Obozy mieściły się w opuszczonych budyn-
kach szkolnych lub fabrycznych, często zaś w
drewnianych barakach. Przetrzymywano tu ra-
zem mężczyzn, kobiety i dzieci, czym obozy
różniły się od istniejących w czasie wojny obo-
zów dla robotników cudzoziemskich, odbręb-
nych dla mężczyzn i kobiet. Koczowało tu jakby
mrowisko pełne ludzi, razem młodzi i starzy,
chłopcy i dziewczęta, mężczyźni i kobiety. Lu-
dzie ci nie rozbierali się do spania i mieli zaledwie
najprymitywniejsze warunki higieniczne. Tygo-
dniami nie zmieniali bielizny i dlatego wyziewy
ich ciał były wyjątkowo silne. Panowała wszawi-
ca i czerwonka. 

Obozy dla obcokrajowców pilnowane były
przez esesmanów i własowców, którzy odzna-
czali się okrucieństwem. Praca rozpoczynała się
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EWAKUACJA DOLNEGO ŚLĄSKA (4)

powiedzenia, tam jest głośno, śmiesznie i
zaczyna się zabawa!
Ponad 1800 przedstawień "Klimakteriumi
już" w ciągu 6 lat od premiery wyraźnie
pokazuje, że kobieta wraz z jej problemami,
to temat niewyczerpany. Nasze bohaterki
"wyklęte wstały z poniżenia" i realizują to,
o co tak walczyły w pierwszej części: udo-
wadniają, że klimakterium to nie koniec
świata, a dopiero początek nowego życia.
Zupełnie nowe piosenki we wspaniałych
aranżacjach i z zabawnymi tekstami, któ-
rych nie można przestać nucić, złożone cho-
reograficzne układy i ta niepowtarzalna
energia, którą występujące na scenie aktorki
dzielą się z publicznością. Częścią z nich
spotkaliśmy się w "Klimakteriumi już!", ale
do tego zacnego grona dołączyły też nowe
artystki, jedna lepsza od drugiej i wszystkie
zupełnie znakomite.
I każda z nich wnosi do spektaklu coś zupeł-
nie niepowtarzalnego.
Podczas spektaklu panie bawią się wyśmie-
nicie - także te na widowni. I panowie ze
zdumieniem stwierdzają, że coraz śmielej
klaszczą i śpiewają ze wszystkimi. To pra-
wdziwa terapia śmiechem - kojąca i skutecz-
na - pod jej wpływem nabieramy dystansu
do siebie, innych, naszych zranień i lęków.
Bo "Menopauzy szał" ogarnia wszystkich, a
zwłaszcza tych, którzy się tego zupełnie nie
spodziewają.
W spektaklu występują zamiennie następu-
jące aktorki:
Pamela: Elżbieta Jodłowska/ Małgorzata
Duda/ Maria Winiarska/ Dorota Nowako-
wska
Malina: Anna Korcz/ Ewa Cichocka/ Joanna
Jeżewska/ Elżbieta Jarosik/ Elżbieta Panas
Zosia: Elżbieta Okupska/ Grażyna Zieliń-
ska/  Ludmiła Warzecha/ Katarzyna Kozak
Angela: Małgorzata Gadecka/ Raneta Za-
rębska/ Anna Wojton/ Ewa Złotowska

inicjujecie wiele spotkań miedzy sobą, anga-
żując również dzieci i młodzież. Nic nie za-
stąpi prawdziwej rozmowy i kontaktu z dru-
gim człowiekiem . Oby nigdy nie brakowało
Wam sił i zapału do wspierania kolejnych
pokoleń. Niech młodzi zawsze dostrzegają
Wasze zaangażowanie i troskę w pielęgnowa-

nie  polskiej tradycji i wartości z niej wyra-
stających. Przyjmijcie także życzenia  zdro-
wia,  optymizmu  i jeszcze wielu aktywnych,
pogodnych lat życia.
Jak przystało na jubileusz, życzenia płynęły
od wielu zaprzyjaźnionych organizacji i in-
stytucji, z którymi na co dzień współpracuje
Klub Miłośników Tradycji Wiejskiej.

LEKKOATLETYCZNY SUKCES KACPRA
GOŹDZIEJEWSKIEGO  

16 lutego 2019 r. w Wałbrzychu odbyły się
Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Mło-
dzików w lekkiej atletyce. W biegu finało-

wym na 60 m. Kacper Goździejewski zdobył
brązowy medal.
Zawodnik Klubu "Olimpia" trenujący pod
okiem Miciosa Theodosiadisa, 15-letni Kac-
per Goździejewski mieszkaniec gminy Świd-
nica zaprezentował bardzo dobrą formę. W
biegu eliminacyjnym na 60 m. zajął 2 miejsce
wynikiem 7,61 s., ustanowił rekord życiowy
i awansował do finału. W biegu finałowym
poprawił rekord życiowy uzyskując 7,58 s.  i
zdobył brązowy medal.

i

o świcie i trwała aż do zmroku. Mieszkańcy
obozów udawali się do niej pieszo pod konwojem
strażników, czasem nawet i do odległych miej-
scowości. Jedzenia było mało i stawało się coraz
gorsze. Wielu uwięzionych w obozach nie docze-
kało wyzwolenia. 

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

Biuro Reklam i Ogłoszeń BIMICOR
ul. Żeromskiego 22,Świdnica, tel. 601 232 848, 600 741 061, tel./fax 74 851 29 71

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

GABINET PSYCHOLOGICZNY

"NADZIEJA"

Agnieszka Niesłuchowska
tel. 601 555 853

www.psycholog-nadzieja.pl

◆ Firma usługowa CARO. Pranie dywa-
nów i tapicerki meblowej. Dojazd do
klienta. Tel. 885 451 105.

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

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Niespodziewanie pojawią się pewne
komplikacje w sprawach zawodowych. Będziesz
musiał ostro skoncentrować się na pracy, a wszel-
kie przyjemności przełożyć na następny tydzień.
Dopisze Ci jednak dobry humor, a to za sprawą
stale poprawiającej się sytuacji materialnej. 
BYK Będziesz miał więcej czasu dla siebie. Po-
czynisz pewne zmiany w swoim wyglądzie. Za-
dbasz o zdrowie i kondycję. Sprawy zawodowe
odejdą na dalszy plan. Najbliższy weekend spę-
dzisz w gronie rodzinnym wspominając dawne
czasy, żartując i dyskutując o przyszłości. 
BLIŹNIĘTA Będziesz bardzo zabiegany. Przy-
gotowania do nadchodzących świąt pochłoną Cię
bez reszty. Postaraj się nie wprowadzać nerwo-
wej atmosfery w domu. Dobre stosunki z do-
mownikami są przecież dla Ciebie bardzo ważne.
Ostrożnie wydawaj pieniądze. 
RAK Postaraj się odpocząć. Zbliża się okres
wytężonej pracy. Będziesz musiał ostro zadzia-
łać, aby osiągnąć upragniony cel. Poprawi się
Twoja sytuacja finansowa, nareszcie zrobisz dłu-
go planowane zakupy. Ktoś spod znaku Wagi
pilnie obserwuje jak się zachowujesz. 
LEW Nadejdą bardzo szczęśliwe dni. Będzie Ci
dopisywał humor i dobre samopoczucie. W so-
botę oczekuj miłej niespodzianki przygotowanej
przez kogoś, na kim bardzo Ci zależy. Oszczęd-
nie gospodaruj pieniędzmi, bo znikąd Ci ich nie
przybędzie, a miesiąc jest długi. 
PANNA Jeszcze raz dokładnie przemyśl ostatnio
podjętą decyzję. Kieruj się zdrowym rozsądkiem
a nie emocjami. Jeżeli się wahasz, poproś o radę
zaufanego przyjaciela. Sprawy domowe ułożą się
po Twojej myśli. Będziesz się cieszył dobrym
zdrowiem. W pracy na razie bez zmian. 
WAGA Twoje serce mocniej zabije do kogoś,
kogo znasz już dawno, a dotychczas go nie za-
uważałeś. Wszystko inne przestanie być już tak

ważne. W szaleństwie uczuć nie zapominaj o
codziennych powinnościach. Sprawy zawodowe
przyniosą wiele zadowolenia i satysfakcji. Nare-
szcie zostaniesz doceniony. 
SKORPION Ktoś bardzo Cię zawiódł i zranił
Twoje uczucia. Zastanów się, czy ta osoba jest
warta takich emocji. Masz przecież wielu fanta-
stycznych przyjaciół, na których możesz pole-
gać. Głowa do góry. Tym bardziej, że najbliższe
dni będą bardzo ciekawe w wydarzenia. 
STRZELEC Wraz z nastaniem wiosny zmieni
się Twoje nastawienie do wielu spraw. Na życie
spojrzysz bardziej optymistycznie i pełen nadziei
na lepsze dni. Zacznie Ci dopisywać dobry hu-
mor. Pojawi się okazja, żeby sobie co nieco zaro-
bić. Będziesz planował jakieś wydatki. Nie zapo-
minaj o przyjaciołach. 
KOZIOROŻEC Ktoś będzie Cię kusił wspania-
łą okazją, jakąś promocją czy czymś podobnym.
Nie daj się oszukać. W sprawach sercowych
wszystko na najlepszej drodze. Wiele czasu po-
święcisz na spotkania towarzyskie. Praca zawo-
dowa odejdzie na dalszy plan. Nie zostanie jed-
nak zaniedbana. 
WODNIK Dobra passa w interesach. Zarobisz
dużo, ale nie zapominaj o zobowiązaniach. Ure-
guluj zaległe rachunki, trochę się tego nazbierało.
Przeproś partnera za swoje ostatnie, niezbyt de-
likatne zachowanie. Warto, aby wróciła dawna,
miła atmosfera. 
RYBY Powinieneś odwiedzić swojego przyja-
ciela. Bardzo teraz potrzebuje wsparcia. Sprawy
finansowe ułożą się tak, jak tego oczekiwałeś.
Dokładnie zaplanuj wydatki. Bardzo dobre rela-
cje z członkami rodziny. Nareszcie nawiążecie
nić porozumienia. Otrzymasz jakąś przesyłkę.

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

 N A U K A 

U S Ł U G I 

OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE IN-
STRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat ko-
lekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futera-
łem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GU-
ZIKOWY (bajan?) marki niemieckiej "HOH-
NER" (unikatowy zabytek w części sprawny
- cena 150 zł z futerałem)
4. MAŁY AKORDEON ZABAWKOWY (dla
dziecka) cena 100 zł wraz z futerałem.
5. KLARNET in B - drewniany - klasyczny
(heban) w miarę sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

 S P R Z E D A Ż

◆ Zapraszam na MASAŻ limfatyczny
po masektomi, obrzęku kończyn
górnych i dolnych.. Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 

◆ Firma usługowa CARO zatrudni pra-
cowników ochrony i utrzymania czysto-
ści. Mile widziane orzeczenie o nie-
pełnosprawności. Tel. 885 451 103.

P R A C A
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU:
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do remon-
tu 129.900 zł
0-6141 88 m kw., 2 pokoje, II piętro, możliwość zrobienia 3
pokoi, ogrzewanie gazowe, Centrum 260.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
0-6129 47,30m kw., 2 pokoje, parter, okolice parku, ogrze-
wanie gazowe, 173.000 zł
009760 61,50 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie docelo-
wo miejskie, po kapitalnym remoncie 243.000 zł
0-6116 86,90 m kw., 2 pokoje, II piętro, Centrum, do remontu
158.000 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-6109 69,16 m kw., 2 pokoje, II piętro do remontu, okolice
Galerii 148.000 zł
009724  90,60 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie wspól-
ne dla kamienicy, do remontu 185.000 zł
0-6059 75 m kw., 2 pokoje, I piętro, spokojna okolica,
ogrzewanie gazowe,  220.000 zł
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe,
359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrzewa-
nie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-6020  45,36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie gazowe,
okolice Mieszka I, 169.000 zł
0-5984  129,27m kw., 5 pokoi, II piętro, ogrzewanie - piec
kaflowy, do remontu 197.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazowe,
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
0-5852 103,80 m kw., wysoki parter, 4 pokoje, kamienica,
spokojna okolica, 255.000 zł  
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3
pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
495.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu, 138.000 zł
0-5646 79,93 m kw., 3 pokoje, II piętro, kamienica, ogrze-
wanie centralne - piec na opał stały 180.000 zł
0-5640 59m kw., 2 pokoje, I piętro, kamienica, ogrzewanie
- piece akumulacyjne 210.000 zł
0-5605 64,43 m kw., 2 pokoje, I piętro, kamienica, ogrzewa-
nie gazowe, 220.000 zł
0-5578 95 m kw., 3 pokoje, okolice Świdnicy 159.000 zł
0-5420 mieszkanie 105 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrze-
waniegazowe, atrakcyjnalokalizacja, 250.000 zł
0-4782  59m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazowe,oko-
lice 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 piecowe,
okolice Centrum, 210.000 zł

OSIEDLE MŁODYCH:
0-6154 70,57 m kw., 3 pokoje, IV piętro, po remoncie,
310.000 zł
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, po remoncie 249.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6116 86,90 m kw., 2 pokoje, II piętro, Centrum, do remontu
158.000 zł
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw., działka
14,74 a, okolice Żarowa - 99.000 zł
0-6010 sprzedaż mieszkania, 106,24m kw., 4 pokoje, II
piętro, ogrzewanie gazowe, 2 balkony 368.000 zł 
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Centrum,
294 m3, 580.000 zł
0-5753 dom w Szczepanowie, działka o pow. 52 ary -
798.000 zł
0-5741 dom w Boleścinie z zabudowaniami gospodarczymi
(warsztatami), działki o łącznej pow. 54 ary -  1.200.000 zł
0-5740 mieszkanie w Jedlinie Zdroju  o pow. 45 m kw., 2
pokoje, II piętro, ogrzewanie elektryczne i piec węglowy
42.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice Świdnicy,
230.000 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6001 81,60 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie centralne
- piec na opał stały, Bystrzyca, 119.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektrycz-
ne, Słotwina 235.000 zł
0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie: pompa
ciepła, Wałbrzych 198.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
0-6015 36 m kw., kawalerka II piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Zarzecza 1.200 zł
007273 41 m kw., 2 pokoje, III piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 1500 zł
0-5339 57 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie sieciowe,
osiedle Zawiszów 1600 zł
009715 wynajemmieszkania, 64 m kw., oś. Młodych, 3
pokoje, I piętro, 1.000 zł + 490 złczynsz, kaucja: 2.000 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)
0-5862 95,32 a, Świebodzice, 30 zł/m kw.
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
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 - WYŁĄCZ-
NOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZ-
NOŚĆ
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
0-1554 31 a Bystrzyca Górna., 203.255 zł (możliwość po-
działu)

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze, toaleta,
parter z witryną, Centrum 1.900 zł
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum
2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia 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
0-5950 SL 72,04m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów
0-5949 WL 72,04m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów 1.500 zł netto
0-6018 WL 79 m kw., parter, z zapleczem socjalnym, Cen-
trum, 5.800 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum 350.000 zł

0-5878 sprzedaż kompleksu hotelowo-restauracyjnego,
okolice Świdnicy 1.800.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe, miejsce
parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5856 WL  hala 343 m kw., parter , Centrum - 5.000 zł netto
0-5874B WL kompleks hotelowo-restauracyjny, okolice
Świdnicy, 8.500 zł netto
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, wynajem
- 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5540  100m kw., lokal użytkowy, Centrum, wynajem -
7.500 zł netto/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum sprzedaż
- 180.000 zł netto
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprzedaż
850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprzedaż -
1.900.000 zł
0-5087  108m kw. parter witryna, okolice Rynku  wynajem -
2.200 zł/m-c
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem - 1.200
zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6148 dom wolnostojący, Świdnica, 260 m kw., działka 5,25
a, 690.000 zł 
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość ad-
aptacji większej powierzchni mieszkalnej, działka 11,25 a
320.000 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, 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
0-5498 230 m kw., dwupiętrowy,  okolice Świdnicy, 190.000 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
0-5360 80m kw., działka 22a, parterowy, możliwość adap-
tacji strychu, 130.000 zł
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp., działka
38,98 a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
0-5356 218m kw.,5 pokoi, działka 8,92 ara, okolice Dzierżo-
niowa, 550.000 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 dwurodzinny,
Świdnica, 720.000
0-3947  220m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3834  340m kw., działka 12 arów, 6 pokoi, okolice Jagod-
nika, do wykończenia 475.000
0-3780  210m kw., działka 7,5 ara, zabudowa bliźniacza, po
remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny szereg,
bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie położo-
ny, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400m kw., działka 50 arów, idealny na pensjonat,
atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł
0-4853 240m kw.,działka 12 ar., stan surowy ,media , oko-
lice Osiedla Młodych,499.000 zł
0-4831 280 m kw., działka 3,8 a, trzykondygnacyjny, garaż,
okolice Świdnicy, 689.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

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

http://www.nowak-az.pl



