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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 szkolny 2019,
godz./2020. Serdecznie zapraszamy!
Wstęp wolny, miejsce: Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy,
organizator: Świdnicka CZWÓRKA

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

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

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

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ: MI-
KOŁAJ ROZNERSKI
15.03.2019, godz. 14:00
Zapraszamy na spotkanie z Mikołajem Rozner-
skim, które poprowadzi Mariola Mackiewicz!
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, ul.Franciszkańska
18, organizator: ŚOK

"OKNA" - WYSTAWA NIE-DO-KOŃ-
CA FOTOGRAFICZNA DAMIANA
GRODOWSKIEGO
15.03.2019, godz. 18:00
Okno pozwala Stwarzać. Ta sama rama
umożliwia nam, a czasami wręcz każe przej-
rzeć się w oknie jak w lustrze. Co do drzwi
- zostawmy je lekko otwarte... (fragm. ko-
mentarza D. Grodowskiego)
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

MACIEJ LIPINA "SKAZANY NA
BLUESA"
15.03.2019 (piątek), godz. 19:00
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ŚWIDNICA

DZIESIĘĆ PAR ŚWIĘTOWAŁO 
W sobotę, 9 marca w świdnickim Urzędzie
Stanu Cywilnego odbyły się uroczystości ju-
bileuszowe dziesięciu par małżeńskich. Me-
dalami za długoletnie pożycie małżeńskie,
przyznanymi przez prezydenta RP zostało
odznaczonych dziewięć par ze Świdnicy oraz
jedna para z terenu Gminy Świdnica.
W szacownym gronie jubilatów znalazła się
para, która świętowała żelazne gody - 65 lat
małżeństwa obchodzili Państwo Adela i Jan
Welc. Diamentowe gody - 60 rocznicę ślubu
uczcili Państwo Teresa i Edward Duda. Pozo-
stałe pary świętowały swoje złote gody, czyli
50 lat małżeństwa, a byli to Państwo: Maria i
Tadeusz Furtyk, Eugenia i Roman Gramiak,
Elżbieta i Kazimierz Musiej, Danuta i Wie-
sław Olejarczyk, Krystyna i Roman Sarlej,

Krystyna i Zbigniew Siejakowscy, Zofia i
Tadeusz Wiącek oraz Zofia i Andrzej Zde-
biak.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
wręczyli Prezydent Miasta Świdnicy Beata
Moskal - Słaniewska oraz Wójt Gminy Świd-
nica, Teresa Mazurek.
Ceremonia ta, to niezwykły czas nie tylko dla
małżonków, ale także dla całych rodzin. Wy-
wołuje wiele wzruszeń, jest miłą okazją do
spotkania się z  dawno niewidzianymi człon-
kami rodzin, do odświeżenia wspomnień i
wzniesienia toastu za szczęśliwych małżon-
ków.
Przypomnijmy, że odznaczenia za długolet-
nie pożycie małżeńskie nadawane są przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal
za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi
wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jed-
nym związku małżeńskim 50 lat, jest on wy-
razem uznania za wytrwanie w zobowiąza-
niu, które małżonkowie składali sobie przed
laty. O nadanie odznaczenia występuje Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę
jubilatów lub ich bliskich.
Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organi-
zuje uroczystości jubileuszowe mieszkań-

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
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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 chętnie
współgrają z aktorami, wtórując im śpiew-
nie oraz zachwycając się feerią barw i komi-
zmem sytuacyjnym. Razem z wesołym Ko-
ziołkiem przemierzają kolorowy świat, po-
szerzając przy tym swoją wiedzę o nim.
Wstęp 15 zł (parter) / 12 zł (balkon), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

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
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ców miasta Świdnicy, gminy Świdnica i gmi-
ny Marcinowice. Nie jest w tym wypadku
istotne, gdzie jubilaci zawierali związek mał-
żeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestro-
wane w księgach znajdujących się w USC
Świdnica, wówczas nie jest potrzebny od-
pis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się
w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy
powinni poinformować o dacie i miejscu
zawarcia związku małżeńskiego przez ju-
bilatów. Poza aktem małżeństwa konieczne
jest okazanie dowodów osobistych obojga
małżonków. Z uwagi na czas, jaki zabierają
formalności związane z nadaniem i prze-
słaniem z Kancelarii Prezydenta RP odzna-
czeń, należy odpowiednio wcześnie zwró-
cić się do USC z prośbą o wystąpienie  o
nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed
datą jubileuszu).
Pary małżeńskie, które jubileusz złotych go-
dów mają już za sobą, a dotąd nie otrzymały
medali, mogą również otrzymać takie odzna-
czenia. Na uroczystościach jubileuszowych
mile widziane są również pary małżeńskie,
które obchodzą kolejne okrągłe rocznice. W
trakcie uroczystości jubileuszowych organi-
zowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
małżonkowie odnawiają przysięgę małżeń-
ską, Prezydent Miasta Świdnicy, Wójt Gminy
Świdnica i Wójt Gminy Marcinowice wrę-
czają swoim mieszkańcom nadane im odzna-
czenia oraz drobne upominki.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
W najbliższą sobotę, 16 marca odbędzie się
zbiórka elektrośmieci. To kolejna tego typu
akcja w mieście organizowana przez firmę

AG-EKO wspólnie z Urzędem Miejskim w
Świdnicy.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bę-
dzie można oddać w godz. od 10.00 do 14:00
na parkingu przed Urzędem Miejskim.
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, to wszystkie popsute lub po
prostu niepotrzebne urządzenia, które działa-
ją lub działały kiedyś na prąd lub baterie, czyli
np. pralki, lodówki, żelazka, radia, lokówki,
telewizory, komputery, a nawet zabawki. Te-
go typu odpady zawierają w sobie substancje
niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego
muszą być zbierane selektywnie i oddawana
do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwie-
nia specjalistycznym firmom.
Ze względu na bezpieczeństwo osób pracują-
cych przy zbiórce odpadów nie powinniśmy
przynosić kineskopów bez obudowy, rozbi-
tych telewizorów i sprzętu niekompletnego.
Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w
terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłat-
nie przekazać je do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady w
PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy
tylko wylegitymowanie się. Jest to koniecz-
ne, ponieważ punkt ten adresowany jest do
mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc od-
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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
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

FAMILIJNE WARSZTATY PLASTY-
CZNE "WIOSNĄ MALOWANE"
23.03.2019, godz. 12:30
Serdecznie zapraszamy na kolejne familijne
warsztaty plastyczne pt. "Wiosną malowa-

pady za śmieci mogą korzystać z usług bez-
płatnie.
PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy
Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych op-
łat, mogą przekazywać:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- chemikalia, w tym opakowania po chemi-
kaliach,
- odpady zielone,
- odpady ulegające biodegradacji inne niż
zielone,
- inne odpady niebezpieczne powstające w
gospodarstwach domowych,
- papier i tektura, metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło i opakowania ze szkła,
- opakowania wielomateriałowe,
- opakowania ulegające biodegradacji.
 PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Meta-
lowców 4. Działa od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 17.00 (do końca
marca, z uwagi na remont placu, czynny bę-
dzie godzinę krócej, czyli do 16.00) oraz w
soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.
Elektrośmieci możemy także przekazać
sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Pod-
czas zakupu nowego sprzętu, zobowiązani są
oni nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Obowiązek ten
dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, czyli np.
przy zakupie nowego telewizora możemy
nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlo-
wym stary telewizor. 
W każdym gospodarstwie domowym po-
wstają tzw. odpady problemowe, które ze

względu na swoje rozmiary lub właściwości
nie mogą być umieszczone w pojemnikach i
kontenerach przeznaczonych na zmieszane
odpady komunalne.
Do odpadów takich należą m.in.:
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady ulegające biodegradacji,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlane i remontowe,
- przeterminowane i niepotrzebne leki.
O tym, gdzie są one przyjmowane można
dowiedzieć się na stronie www.czystaswidni-
ca.pl. 

WSPÓLNIE WYPROMUJĄ ARTYSTÓW
20 tysięcy euro dofinansowania dostały
wspólnie Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy oraz biblioteka w Policach nad Me-
tuji na promocję polskich i czeskich twórców
pogranicza. Całkowita wartość projektu to
około 28 122,51 tys. euro.
Projekt "Słowem i obrazem", na realizację
którego obie placówki uzyskały dofinanso-
wanie, zakłada szereg działań z zakresu lite-
ratury, fotografii, grafiki, mających na celu
przybliżenie kultury polskiej i czeskiej two-
rzonej przez artystów z pogranicza. Do
końca października zaplanowano m.in.
warsztaty plenerowe w Policach nad Metu-
ji oraz konkurs, w którym wyłonieni zosta-
ną autorzy z dorobkiem literackim (jeden z
Polski, drugi z Czech), którym zostanie
wydana książka w tłumaczeniu na oba ję-
zyki. Podczas finału, który zaplanowano na
połowę czerwca, w Świdnicy odbędzie się
wystawa poplenerowa połączona z promo-
cją książek. Podsumowanie odbędzie się
także jesienią po czeskiej stronie, a nastę-
pnie wystawa wróci do Polski. 
To nie pierwszy projekt zrealizowany wspól-
nie przez obie biblioteki. W 2012 roku koor-
dynowały one "Literackie Inspiracje". 
- Biblioteki prowadzą współpracę od lat. Po-
mysł wspólnego projektu zrodził się podczas
kolejnej wizyty partnerskiej. Na etapie przy-
gotowywania się do napisania wniosku odby-
wały się spotkania dyrektorów placówek, po-
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ciąg dalszy ze str. 3



5www.expressem.eu www.expressem.eu

ne". Będziemy się bawić kolorami i techni-
kami graficznymi, a wszystko to w czasie
zajęć, które odbędą się 23 marca 2019 w
godzinach 12.30-14.00. Liczba miejsc jest
ograniczona, zapisy należy kierować na ad-
res h.szymanska@sok.com.pl.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

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 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

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

mysłodawcy projektu oraz zespołów realizu-
jących go po obu stronach. Chcemy przybli-
żyć dorobek artystów i twórców pogranicza,
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 bu-
dżetu państwa za pośrednictwem Euroregio-
nu Glacensis w ramach Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020
"Przekraczamy granice"

PREZYDENT ŚWIDNICY W ZARZĄDZIE
ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

Delegaci na XLII Zgromadzeniu Ogólnym
Związku Miast Polskich w Poznaniu, 5 marca
wybrali władze, członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej na VIII kadencję. W latach 2019
- 2024 w Zarządzie zasiądzie 30 osób, w tym
prezydent Świdnicy - Beata Moskal - Słanie-
wska. Prezesem ZMP ponownie został Zyg-
munt Frankiewicz - prezydent Gliwic.
- Jest mi niezmiernie miło, że decyzją kole-
żanek i kolegów samorządowców weszłam w
skład Zarządu Związku Miast Polskich. Po

raz pierwszy zasiądą w nim 3 kobiety - Elż-
bieta Radwan, burmistrz Wołomina oraz An-
na Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu. W
przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet
to ważna i symboliczna decyzja - mówi pre-
zydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Spośród członków Zarządu wybrano dwóch
wiceprezesów oraz sekretarza. Zostali nimi:
Krzysztof Żuk - prezydent Lublina, Paweł
Osiewała - prezydent Sieradza i Krzysztof
Kosiński - prezydent Ciechanowa. Dolny
Śląsk we władzach Związku Miast Polskich
reprezentują także Roman Szełemej - prezy-
dent Wałbrzycha i Jacek Sutryk - prezydent
Wrocławia oraz Tadeusz Krzakowski - prezy-
dent Legnicy. 
Pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego
delegaci przyjęli także sprawozdania Zarzą-
du z działalności Związku w 2018 roku i w
VII kadencji, sprawozdanie z wykonania bu-
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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!
Naszym głównym celem jest wsparcie lo-
kalnych zespołów. 9 z nich właśnie koń-
czy nagrywać w teatrze swoje utwory i
teledyski! Zobaczycie je wkrótce on-line
a z zespołami spotkamy się na żywo w
Klubie Bolko podczas 3 wiosennych kon-
certów!
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

WERNISAŻ WYSTAWY KLAUDIUSZ
ABRAMSKI MALARSTWO
05.04.2019, godz. 18:00
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

dżetu, udzielili absolutorium ustępującemu
Zarządowi i Komisji Rewizyjnej i przyjęli
budżet Związku na 2019 rok. 
Zgromadzenie ZMP, oprócz dorocznych
czynności statutowych, jest również okazją
do przedyskutowania w szerszym gronie
wielu ważnych dla samorządów i miast
członkowskich tematów, w tym zwłaszcza
spraw legislacyjnych. Drugiego dnia ob-
rad, delegaci rozmawiali na temat planowa-
nia rozwoju przestrzeni miejskich oraz wy-
zwań środowiskowych, takich jak odpady,
smog i klimat. Poruszali też temat możli-
wości rozwoju miast w kontekście rosnących
obciążeń finansowych, zwłaszcza w oświa-
cie.
Związek Miast Polskich to najstarsza polska
organizacja samorządowa o tradycji sięgają-
cej czasów II Rzeczpospolitej. Jest najwię-
kszym tego typu podmiotem w Polsce, sku-
piającym ponad 300 miast, w których miesz-
ka ponad 72% miejskiej ludności kraju. ZMP
jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu
wspieranie idei samorządu terytorialnego
oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-
kulturalnego rozwoju miast polskich.

ŚWIDNICA  NAGRODZONA TYTUŁEM
"ZDROWY SAMORZĄD"

Urząd Miasta w Świdnicy został laureatem II
Konkursu "Zdrowy Samorząd", w kategorii
Zdrowa Gmina, za realizację programu pro-
filaktyki próchnicy zębów na lata 2018-2020
pn. "W Świdnicy bez próchnicy" oraz progra-
mu profilaktyki zakażeń wirusem brodaw-
czaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7
marca w trakcie Gali IV Kongresu Wyzwań
Zdrowotnych w Sali Balowej Międzynarodo-
wego Centrum Kongresowego w Katowi-
cach. Statuetkę "Zdrowego Samorządu"

przyznaną Świdnicy odebrał zastępca prezy-
dent, Szymon Chojnowski. 
Do konkursu wpłynęło aż 179 programów z
82 samorządów. Do drugiego etapu zostało
zakwalifikowanych najlepszych 30, które
oceniła Rada Konsultacyjna konkursu. 
Przypomnijmy, że pierwsze efekty prowa-
dzonego od września ubiegłego roku progra-
mu "W Świdnicy bez próchnicy", to już
ponad 150 wykonanych badań oraz ponad
1000 rozdanych szczoteczek i kubeczków.
Wszystko zaczęło się od akcji informacyjno
- edukacyjnych, związanych z przeciwdzia-
łaniem chorobie próchnicy u najmłodszych
świdniczan. Uczestniczą w nich nie tylko
dzieci, ale także rodzice i nauczyciele. Na ten
cel miasto przeznaczy ponad 253 tys. zł, w
ubiegłym roku wydatkowano już około 41
tys. zł. Świdnicki program obejmie od tego
roku szkolnego dzieci z grup "zerówkowych"
wszystkich przedszkoli, punktów przed-
szkolnych i klas 0 oraz 1 szkół podstawo-
wych. Łącznie w dwuletnim okresie realiza-
cji będzie to około 1000 dzieci. Odbyło się
już 8 spotkań edukacyjnych, przeprowadzo-
no także 50 zajęć dla dzieci grup "0" oraz klas
I, podczas których najmłodsi uczyli się m.in.:
jak prawidłowo szczotkować zęby i jak waż-
na dla zębów jest zdrowa dieta. Wśród ucz-
niów klas I  przeprowadzono 159 badań diag-
nostycznych. Sprawdzono stan uzębienia
dzieci i przekazano te informacje rodzicom,
którzy otrzymali tzw. "Certyfikaty uśmie-
chu". W styczniu br. odbyły się już pierwsze
lakowania zębów i w dalszym ciągu trwają
badania diagnostyczne dzieci.
Na realizację "Programu profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w
latach 2016-2018" miasto przeznaczyło już
ponad 150 tysięcy złotych. Od 2016 roku
zaszczepionych zostało 215 dziewczynek, a
akcją promocyjną objęto około 1200 osób. W
zajęciach edukacyjnych uczestniczyli ucz-
niowie i uczennice z roczników 2003, 2004 i
2005, rodzice dzieci oraz wychowawcy. Pro-
gram ten realizowany będzie również w naj-
bliższych 2 latach. W tym roku ze szczepień
będą mogły skorzystać dziewczynki urodzo-
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ne w 2006 roku, zakłada się, że będzie ich
ponad 240. Środki na ten cel w wysokości
blisko 185 tysięcy złotych zaplanowane zo-
stały w tegorocznym budżecie miasta. W sty-
czniu br. rozpoczęto już działania edukacyj-
ne, czyli prelekcje i wykłady, które w szko-
łach prowadzi wykwalifikowany personel
medyczny.
Konkurs "Zdrowy Samorząd" zorganizowa-
ny został po raz drugi przez PortalSamo-
rzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek
Zdrowia. Jego celem jest wybór i nagrodze-
nie jednostek samorządu terytorialnego
wszystkich poziomów, które w sposób naj-
bardziej skuteczny realizują między innymi
w ramach programów polityki zdrowotnej -
zadania związane z promocją zachowań pro-
zdrowotnych, edukacją zdrowotną i profila-
ktyką wybranych schorzeń.

RAJD KSIĄŻĘCY - ZAMEK CZOCHA +
STÓG IZERSKI

Zapraszamy do udziału w Rajdzie Książęcym
na Zamek Czocha i Stóg Izerski. 
Termin: sobota 30 marca 2019
Koszt: 59 PLN od osoby
Zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpie-
czenie grupowe, opiekę profesjonalnego
przewodnika sudeckiego, bilety wstępu na
Zamek Czocha
Zapisy: Informacja Turystyczna w Świdnicy,
tel: 74 852 02 90, it@um.swidnica.pl 
Limit miejsc: 50 osób
Program:
7:00 - zbiórka na pl. Św. Małgorzaty w Świd-
nicy
7:15 - wyjazd

10:00 - 12:00 - zwiedzanie Zamku Czocha
12:30 - przejazd do Świeradowa Zdroju
13:00 - 15:00 - wejście na Stóg Izerski czer-
wonym szlakiem
15:30 - 17:00 - zejście ze szczytu
powrót do Świdnicy około godziny 19:30
Wycieczka ma częściowo charakter górski
(do przejścia około 10 km). Należy zabrać
wygodne obuwie i odzież dostosowaną do
zmiennych warunków pogodowych.

ŚWIDNICA I TRUTNOV JAKO INICJATO-
RZY ROZWOJU TURYSTYKI POGRANI-
CZA

Cykl konferencji turystycznych, spotkań
branżowych, szkolenia, praktyczne warszta-
ty, prezentacje wytwórców regionalnych, no-
we materiały promocyjne, Kongres Turystyki
Polsko-Czeskiej to tylko część działań, które
Świdnica i Trutnov podejmują, by móc
wzmacniać swoje gminy w oparciu o rozwój
turystyki polsko-czeskiego pogranicza. We
wtorek, 12 marca w Trutnovie odbyła się
konferencja inaugurująca trzyletni polsko-
czeski projekt "Turystyka wspólna sprawa",
którego liderem jest miasto Świdnica, a part-
nerem finansowym zaprzyjaźniony z nią od
lat - Trutnov. W wydarzeniu uczestniczył za-
stępca prezydent Świdnicy, Szymon Chojno-
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KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH
05.04.2019, godz., godz. 18:00
Pokazy o 17.45 i 20.30. Przez 15 lat na
scenie Kabaret Skeczów Męczących zdążył
udowodnić, że jest jedną z najjaśniejszych
gwiazd polskiego kabaretu. To właśnie
KSM wprowadził na scenę, a potem w co-
dzienne anegdoty całą masę charakterysty-
cznych postaci, powiedzeń i żartów.
Wstęp 75 zł (parter) / 60 zł (balkon), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
KSM

64. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI
09.04.2019, godz. 10:00
Eliminacje miejsko-rejonowe OKR.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

"KRÓLEWNA Z DREWNA" (SPE-
KTAKL FAMILIJNY)
13.04.2019, godz. 16:00
"Królewna z drewna" Waldemara Wolań-
skiego to piękna baśń adresowana przede
wszystkim do małych dzieci, ale będąca
również atrakcyjna propozycja dla dzieci
starszych i młodzieży. Opowieść w wykona-
niu aktorów Zdrojowego Teatru Animacji
ma to wszystko, co powinna mieć baśń: ma-
gię, czary, walkę dobra ze złem.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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.

ciąg dalszy na str. 8
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wski oraz wiceburmistrz Trutnova, Tomas
Hendrych. Miasta partnerskie poprzez reali-
zację tego projektu chcą zmobilizować inne
przygraniczne instytucje oraz przedstawicieli
rynku turystycznego do lepszej współpracy i
poważnej debaty na rzecz rozwoju turystyki
polsko-czeskiego pogranicza. 
- Napisaliśmy ten projekt przede wszystkim
po to, by zacząć współpracować na rzecz
rozwoju turystyki pogranicza w większym
niż dotychczas gronie. By o turystyce na-
uczyć się myśleć szerzej - biorąc pod uwagę
także możliwość dzielenia się wiedzą i do-
świadczeniem z innymi oraz czerpanie z tego
wzajemnych zysków. Chcemy poprzez ten
projekt uświadomić, że turystyka to system
naczyń połączonych i powiązanych, wzajem-
nie na siebie oddziałujących. Wiele osób ze
społeczeństwa, także z branży turystycznej,
wciąż tego nie rozumie.  Nie rozumie, że
turystyka to naprawdę wspólna sprawa! - mó-
wiła podczas inauguracji w Trutnovie Sylwia
Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Tu-
rystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Turystyka jest obecnie jedną z najszybciej
rozwijających się dziedzin społeczno-gospo-
darczych. Ten progres widoczny jest także na
pograniczu, o czym świadczą realizowane
transgraniczne pol-
sko-czeskie proje-
kty, wpływające na
zwiększenie ruchu
turystycznego i two-
rzenie nowych pro-
duktów turystycz-
nych. 
-  Pomimo wielu
działań w tym zakre-
sie, proces zarządza-
nia turystyką trans-
graniczną nadal nie
ma charakteru holi-
stycznego, a na pol-
sko-czeskim pogra-
niczu wciąż istnieje
wiele barier i proble-
mów blokujących
rozwój tej dziedziny
gospodarki. Jednym
z nich jest współpra-
ca. Na jej niewystar-
czającą jakość i in-
tensywność skarżą
się m.in. przedsię-
biorcy, pracownicy
informacji turysty-
cznych, lokalnych
organizacji turysty-
cznych czy samo-
rządów gospodar-
czych i terytorial-
nych.  Bariery roz-
wojowe związane z
n i e d o s t a t e c z n ą
współpracą stano-
wią także: niewła-

ściwie pojmowana konkurencyjność, duże roz-
proszenie branży, brak integracji instytucji i
społeczności działających na rzecz turystyki,
słaba znajomość przez podmioty z Czech i Pol-
ski funkcjonowania wzajemnych systemów po-
lityki turystycznej realizowanej po  obu stro-
nach pogranicza, legislacji z nią związanych
oraz kierunków jej rozwoju - mówiła Sylwia
Osojca-Kozłowska, zapowiadając wokół ja-
kich problemów koncentruje się projekt.
Jednym z celów projektu "Turystyka - wspólna
sprawa" jest poważna polsko-czeska debata o
teraźniejszości i przyszłości turystyki oraz pró-
ba stworzenia platformy współpracy pomiędzy
wszystkimi interesariuszami tego rynku na pol-
sko-czeskim pograniczu. Projekt stanowi
odpowiedź te problemy i może przeciwdziałać
opisanym wyżej barierom. Cykl konferencji
tematycznych, spotkań branżowych oraz pra-
ktycznych warsztatów, jakie w jego ramach
zaplanowano dla przedstawicieli przedsię-
biorstw turystycznych i paraturystycznych, in-
stytucji, JST, organizacji pozarządowych, go-
spodarczych czy ekspertów i naukowców z obu
stron pogranicza, będzie okazją  do wzajemne-
go poznania się i integracji, zdobycia wiedzy,
nawiązania kontaktów, wymiany poglądów,
poszukiwania partnerów projektowo-bizneso-
wych, podzielenia się dobrymi praktykami oraz
wypracowania wspólnego stanowiska w zakre-
sie dalszych działań zwiększających ruch tury-
styczny na pograniczu z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
Pierwsza międzynarodowa konferencja w ra-
mach cyklu "Turystyka - wspólna sprawa"

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
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

ciąg dalszy ze str. 7

http://www.bojero.com.pl


odbędzie się już za trzy miesiące w Świdnicy.
Jej tematem przewodnim będą "Sieciowe
Produkty Turystyczne Polsko-Czeskiego Po-
granicza". Podczas tego wydarzenia, które
zaplanowano na 13-14 czerwca br. zostanie
zaprezentowana m.in. bieżąca oferta w zakre-
sie sieciowych produktów dostępnych na po-
graniczu, odbędą się także warsztaty, których
uczestnicy ze Świdnicy, jej okolic oraz z
Czech będą wspólnie uczyć się jak tworzyć i
rozwijać sieciowe produkty turystyczne.  
Grupę docelową dla której dedykowane są dzia-
łania projektowe stanowią mieszkańcy polsko-
czeskiego pogranicza, a także tworzone przez
nich, działające na rynku turystycznym, pod-
mioty gospodarcze świadczące usługi w zakre-
sie turystyki lub dla turystyki oraz przedstawi-
ciele samorządu terytorialnego i gospodarcze-
go, organizacji pozarządowych i świata nauki. 
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program
Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 IN-
TERREG V - A Republika Czeska - Polska,
Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji  i
społeczności /Zwiększenie poziomu współ-
pracy między instytucjami i społecznościami
w regionie przygranicznym. 
Całkowita jego wartość to 393 365 euro, w
tym wysokość dotacji z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 85%,
czyli 334 360 euro. Budżet Gminy Miasto
Świdnica to 263 788 euro, a budżet Miasta
Trutnov 129 577 euro. 

"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

P iastówny,  chcemy
świętować we współpra-
cy polsko-czeskiej, któ-
ra jakby nie patrząc trwa
w Świdnicy od blisko
700 lat, a postać Anny
pięknie ją spaja - mówi
Sylwia Osojca-Kozło-
wska, kierownik Refe-
ratu Turystyki Urzędu
Miejskiego w Świdnicy.
Przygotowując się jesz-
cze w 2018 roku do or-
ganizacji obchodów ro-
cznicy 680. urodzin An-
ny Świdnickiej miasto
Świdnica rozpoczęło
współpracę z wieloma
organizacjami z Polski i
Czech, w tym Polsko-
Czeskim Towarzy-
stwem Naukowym,
bractwami rycerskimi,
historykami, organiza-
cjami pozarządowymi
zainteresowanymi edu-
kacją regionalną, histo-
ryczną, kulturową i
ustaliło zakres oraz roz-
mach działań. Ich punkt
kulminacyjny ma nastą-
pić w czerwcu 2019 ro-
ku (w dniach od 21 do
23.06). Wówczas to w
Świdnicy odbędzie się
międzynarodowa kon-
ferencja popularno-na-
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ŚWIDNICKA GRYFIADA
31.05.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Świdnicką Gry-
fiadę, która obejmuję paradę dzieci i mło-
dzieży z miasta Świdnica. W paradzie biorą
udział przedszkola i szkoły podstawowe. Te-
mat "Świdnickiej Gryfiady": Anna Świdni-
cka
Wstęp wolny, miejsce Rynek, organizator:
MDK

XVI DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA
PISARZY Z MŁODYMI CZYTELNI-
KAMI 
08.06.2019, godz. 09:00
FINAŁ XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy
z Młodymi Czytelnikami "Z książką na wa-
lizkach"
Wstęp wolny, miejsce: ŚWIDNICA, organi-
zator: MBP

XII OGÓLNOPOLSKA BIESIADA LI-
TERACKA ŚWIDNICA 2019
14.06-15.06.2019, godz. 18:00
Wręczenie NAGRODY GŁÓWNEJ 12
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA
AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ -
ŚWIDNICA 2019, godz. -PLENER FOR-
MA SŁOWA -Spotkania autorskie -Koncer-
ty -Wystawy
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

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

DECAPITATED + Baest + Mentor [death
metal]
Data: 24 marca 2019
Godzina: 17:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Bilety: 30 zł (do 31 stycznia), 40 zł (od 1
lutego), 50 zł (w dniu koncertu)
Organizator: ŚOK

Decapitated to od lat jedna z największych
instytucji w świecie technicznego death
metalu i jedni z najznakomitszych amba-
sadorów polskiego ciężkiego grania na
świecie. Ich historia, obejmująca niestety
również tragiczne wydarzenia, jest dosko-
nale znana. Przypomnijmy więc w skrócie
tym, którzy być może dopiero od niedaw-
na mają styczność z dokonaniami kapeli,
że powstała ona w 1996 roku w Krośnie,
gdy muzycy byli jeszcze nastolatkami (Vi-
tek, Vogg i Sauron mieli od 12 do 16 lat).
Bardzo szybko Decapitated zostali doce-
nieni poza granicami Polski, bo pomimo
młodego wieku grali doskonały death
metal. Debiutancki album zespołu, "Winds
Of Creation" z 2000 roku, ze znakomitym
coverem klasyka Slayer "Mandatory Sui-
cide", wyprodukował Peter z Vadera. Ko-
lejne albumy - "Nihility", "The Negation",
a przede wszystkim nagrany z Covanem
na wokalu "Organic Hallucinosis" z 2006
roku, potwierdziły jedynie światową klasę
kapeli.
Od 2009 roku Decapitated wydali trzy stu-
dyjne albumy - "Carnival Is Forever"
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ukowa poświęcona Annie Świdnickiej oraz I
Międzynarodowy Śląski Turniej o Pierścień
Anny Świdnickiej - trzydniowe, duże składa-
jące się z wielu form artystyczno-rekreacyj-
nych widowisko plenerowe z udziałem re-
konstruktorów z Polski i Czech, animatorów,
rzemieślników odtwarzających dawne zawo-
dy i prowadzących warsztaty, prelekcje histo-
ryczne, gry i zabawy dla rodzin z dziećmi itp.
Będzie ono jednym z największych tego typu
wydarzeń w naszym regionie, niezwykle
atrakcyjnym względem formy oraz treści tak-
że dla turystów interesujących się historią
średniowiecza, Śląska, Polski i Czech, oraz
wszystkich zainteresowanych rekonstrukcja-
mi.

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 r. ramach 5. naboru Funduszu mikro-
projektów Glacensis do programu INTER-
REG V-A Republika Czeska - 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 turysty-
czny, na który miasto Świdnica otrzymało
dofinansowanie. Pierwszy trzyletni "Tury-
styka -wspólna sprawa" , którego liderem jest
Świdnica rozpoczął się w styczniu br. (miasto
otrzyma na niego dofinansowanie w wysoko-
ści ok. 300 tys. euro) i realizowany jest w
partnerstwie z Trutnovem, drugi "Razem po-
przez wieki" rozpoczyna się w marcu 2019
roku (17 tys. euro). W 2019 roku kończy się
też realizacja dwóch pozostałych turystycz-
nych projektów polsko-czeskich - trzyletnie-
go "Szlaku Kamienia", na które miasto który
miasto uzyskało środki w wysokości 315 tys
. euro oraz "Odlotowe miasta - Świdnica i
Trutnov z dofinansowaniem na poziomie ok.
26 tys. euro.

TWÓJ E-PIT W "GALERII  ŚWIDNIC-
KIEJ"

Na rozliczenie z dochodów uzyskanych w
2018 roku pozostało  coraz mniej czasu. Ze-
znania składamy co roku i jak wynika ze
statystyk najwięcej z nas rozlicza się w mie-
siącu kwietniu. Mamy wiele obowiązków a
mało czasu i rozliczenie z Budżetem zosta-
wiamy na ostatnie dni. Dlatego w tym roku,
podobnie jak w roku ubiegłym, warto skorzy-
stać z możliwości rozliczenia PIT, przy okazji
zakupów w "Galerii Świdnickiej".
W dniu 16 marca w godz. 12.00 - 20.00eks-
perci z Urzędu Skarbowego w Świdnicy, na
specjalnie zorganizowanym stanowisku w
"Galerii Świdnickiej",pomogą w wypełnie-
niu i  przesłaniu PIT-a przy wykorzystaniu
usługi  "Twój e-PIT", odpowiedzą na pytania
i wyjaśnią wątpliwości dot. ulg podatko-
wych. W celu  szybkiego i sprawnego  rozli-
czenia należy zabrać ze sobą:
1. dokument tożsamości,
2. informacje otrzymane od płatników za
2018 rok (formularze PIT-11, PIT-8C, PIT
40A/11A),
3. kopię zeznania podatkowego za 2017 rok
4. informacje o przysługujących ulgach po-
datkowych ( np. PESEL dzieci urodzonych w
2018r.) 
5. nr KRS organizacji  pożytku publicznego,
której zamierzamy przekazać 1 % podatku.
Pamiętać należy, że aby podpisać zeznanie
elektroniczne musimy znać kwotę przychodu
wykazaną w zeznaniu lub rocznym oblicze-
niu podatku za rok poprzedni czyli 2017 oraz
kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty wynika-
jącą z PIT za 2017r. 
Warto przypomnieć, że składając zeznanie
elektronicznie można liczyć na szybszy
zwrot podatku.Termin zwrotu nadpłaty po-
datku wynikający z tak  złożonego zeznania
został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni.   

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwie-
dzenia specjalnie przygotowanego punktu
rozliczeń Urzędu Skarbowego. Oczywiście
pomoc urzędników jest darmowa

SUKCES UCZNIÓW III LICEUM 
Za nami tegoroczna edycja Wirtualnego
Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Wraz z ze-
społami z całej Polski grupa uczniów z
klasy II a: Kacper Grzęda, Aleksandra Za-
jąc, Beata Malinowska, Urszula Krzystek i
Kinga Żmudzińska wzięła udział w zmaga-
niach wymagających od uczestników wy-
kazania się kreatywnością, wiedzą filmo-
znawczą, organizacją pracy w grupie i
oczywiście szybkością.
W czasie czterogodzinnych potyczek młodzi
filmoznawcy rozwiązywali 6 różnych zadań
stanowiących podstawę sześciu odrębnych kla-
syfikacji. Doskonała współpraca młodzieży za-
owocowała sukcesami: wyróżnieniem w kon-
kursie nr 3 i I miejscem w konkursie nr 5. 

III LO Świdnica

TŁUSTY CZWARTEK HONOROWYCH
DAWCÓW KRWI 

28 lutego 2019 roku w III LO w Świdnicy
odbyła się kolejna, XVI akcja krwiodawstwa,
zorganizowana we współpracy z Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu. Również i tym razem
młodzież Trójki stanęła na wysokości zada-
nia. Zarejestrowano 42 potencjalnych daw-
ców - głównie z klas III, z czego 22 osoby
honorowo oddało krew na rzecz ludzi potrze-
bujących (w sumie około 10 litrów). Do akcji
przyłączyli się też nasi absolwenci, którzy już
od lat wspierają HDK. 
Wszystko odbyło się dość sprawnie dzięki
pracownikom RCKiK oraz pomocy uczniów:
Oli Miezgiel z klasy 3 c, Jurija Balashov i
Janka Sobla z klasy 1 c. W imieniu potrzebu-
jących serdecznie dziękuję za bezcenny dar,
jakim jest Wasza krew. Mam nadzieję, że w
przyszłości również będziecie uczestniczyć
w tego typu przedsięwzięciach. Przy nastę-
pnych donacjach dostaniecie legitymacje
HDK z grupą krwi, w których będziecie mo-
gli potwierdzać ilość oddanej krwi. Poza tym
przypominam, że krew można oddawać w
czwartki w specjalnym autobusie przy Dwor-
cu PKP w Świdnicy oraz podczas akcji orga-
nizowanych przez RCKiK w Wałbrzychu i
Oddział Rejonowy PCK w Świdnicy (krew
pełna może być pobierana nie częściej niż 6
razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4
razy w roku od kobiet). 

III LO Świdnica

ŚWIDNICKI EKONOMIK WRÓCIŁ Z PO-
RTUGALII

Kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Świdnicy wróciła z 4-tygo-
dniowego stażu, który uczestnicy odbywali w
portugalskich przedsiębiorstwach: Publipla-
nicie, Dotesfera, Intermache i Amators Car -
Seat i Opel/BMW w Evorze, w ramach reali-
zacji projektu pt. "Europejskie praktyki za-
wodowe z plusem 3" nr 2018-1-PL01-
KA102-049365 finansowanego z funduszy
Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
Staż obejmował również poznawanie kultu-
ry, tradycji czy zwyczajów Portugalczyków.
Uczniowie zwiedzili m.in. Castelo de Mon-
saraz, największe sztuczne jezioro w Europie
z zaporą wodną Alqueva, pałac Pena w Sintra
koło Lizbony, plaże oceanu Atlantydzkiego
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(2011) "Blood Mantra" (2014) i "Anticult"
(2017) . Pokazali na nich odświeżone oblicze
stylistyczne, w którym znalazło się miejsce
na elementy thrashu i groove metalu. W
obecnym składzie kapeli obok Vogga są je-
szcze: Rafał "Rasta" Piotrowski (wokal),
Michał "Młody" Łysejko (perkusja) i Hubert
Więcek (gitara basowa).

i
DAMSKI BIZNES [Wrocławski Teatr
Komedia]
Data: 29 marca 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK Rynek 43
Bilety: w cenie 75 zł

Bohaterki spektaklu "Damski biznes" posta-
nowiły spełnić największe marzenie życia i
z rozmachem próbują znaleźć swoje miejsce
w ekscytującym i lukratywnym świecie mo-
dy.
Jednak świat pełen bielizny, apaszek,
modnych butów a przede wszystkim przy-
stojnych i seksownych modeli staje się
zbyt podejrzany dla mężów naszych boha-
terek, statecznych zazdrosnych panów. Ci
postanawiają więc działać. Nie zdają sobie
jednak sprawy, że w osobliwy sposób sami
staną się za chwilę częścią zwariowanej
rewii strojów i kreacji, której zaczęli się
przyglądać w nieoczekiwany dla siebie
sposób. Wpadają więc po szyję w zabawne
kłopoty i jak to w dobrej farsie im bardziej
próbują się z nich wydobyć tym bardziej
w nie brną.

OBSADA
SYBIL BRUNT: Beata Rakowska
JANE PRITCHARD: Marzena Kopczyńska
PAUL PRITCHARD: Wojciech Dąbrowski
GEORGE BRUNT: Paweł Okoński/Krzy-
sztof Grębski
RODGER HODGE: Łukasz Płoszajski
SEBASTIAN: Mariusz Ochociński
BRUNO FRUFFERELLI: Jan Kochano-
wski
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dla serwerów w dzielnicy Lizbony Costa de
Caparica i centrum Lizbony.
Pobyt w Porugalii zakończył się uroczystą
kolacją w Restauracji Graciete w Evorze,
podczas którego prezes organizacji pośredni-
czącej AENIE Jaime Araujo, w obecności
zaproszonych pracodawców z Intermache i
A.Matos Car , wręczył stażystom certyfikaty
ukończenia stażu.
Pożegnaniom i podziękowaniom nie było
końca. Uczniowie wrócili do Polski z nowy-
mi umiejętnościami i perspektywami na
przyszłość. Jak sami stażyści mówią "staż był
niezwyły, merytoryczny, świetnie zorganizo-
wany i przebiegał wyjątkowo w serdecznej i
przyjacielskiej atmosferze".
Kolejnym etapem projektu jest wyjazd dru-
giej grupy uczniów na staż na Maltę, który
odbędzie się w maju 2019.

ZSE Świdnica

CHEMICZNI OLIMPIJCZYCY
Matuesz Drąg (klasa II matematyczno-fizy-
czna) i Maksymilian Zabijak (klasa III biolo-
giczno-chemiczna) zakończyli tegoroczną
przygodę z chemicznymi olimpijskimi zma-
ganiami. Obaj brali udział w II etapie okręgo-
wym olimpiady, zarówno w części teoretycz-
nej jak i laboratoryjnej. Podczas uroczystej
gali z okazji zakończenia okręgowych eta-
pów wręczono im nagrody i podziękowania.
Mateusz Drąg uzyskał nagrodę za najlepszy
wynik dla ucznia spoza Wrocławia w pier-
wszym etapie okręgowym. Gratulujemy. Jed-
nocześnie, warto przypomnieć, że obaj ucz-
niowie byli najlepsi na Dolnym Śląsku w
Drużynowym Konkursie Chemicznym orga-
nizowanym przez Politechnikę Wrocławską.

II LO Świdnica

WYMIANA "KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ"
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zapraszado wzięcia udziału w akcji "Książka
za Książkę", która odbędzie się 30 marca
(sobota), hol na parterze biblioteki, godz.
10.00-14.00.

REALNA ILUZJA - KRZYSZTOF POLA-
CZENKO

Łączy techniki, eksperymentuje, miesza ze
sobą formy wyrazu. Pisze, gra, maluje, cza-
sem nawet śpiewa. W 2014 roku zaskoczył
świdniczan swoją debiutancką powieścią
"Wanna", wywołując burzliwe dyskusje jej
eksperymentalną formą i kontrowersyjną te-
matyką. 1 marca 2019 r. w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej od-
był się wernisaż prac "Realna Iluzja" Krzy-
sztofa Polaczenko.
Wystawę można oglądać w holu MBP na
parterze.
Krzysztof Polaczenko - urodził się 15 stycz-
nia 1987 r. w Świdnicy. Z wykształcenia te-
chnik organizacji reklamy. Zajmuje się ma-
larstwem, muzyką i pisaniem. Uczestniczył
w wielu spotkaniach autorskich i wystawach
indywidualnych.
Tematykę swoich prac malarskich czerpie
bezpośrednio z obserwacji otaczającego nas
świata, przedstawiając rzeczywistość w spo-
sób surrealistyczny. Wielokrotnie łączy ze
sobą kilka różnych technik plastycznych w
jednej pracy. Kładzie ogromny nacisk na do-
pracowanie detali i długą trwałość prac. Jego
obrazy znajdują się w polskich i zagranicz-
nych kolekcjach.
Pierwsze malarskie kroki stawiał na zaję-
ciach u Roberta Kukli, świdnickiego malarza,
scenografa, grafika i twórcy street art. Kolej-

ne szlify zdobywał w studium grafiki rekla-
mowej u Renaty Rychlickiej-Benyamin, arty-
stki tworzącej grafiki warsztatowe, malar-
stwo i rysunek.
W 2010 roku założył jednoosobowy projekt
muzyczny horiso, w którym sam gra na wszy-
stkich instrumentach (gitara, trąbka, klawi-
sze), a także okazjonalnie śpiewa. Muzyka
projektu została pobrana ponad 60 000 razy,
a poszczególne albumy zebrały świetne re-
cenzje w zagranicznych, internetowych ra-
diach i blogach.
W 2014 roku ukazał się jego literacki debiut,
powieść pt. "Wanna" wydana przez wydaw-
nictwo GSMA. Eksperymentalna forma i
kontrowersyjna tematyka książki często wy-
woływała burzliwe dyskusje podczas spot-
kań autorskich. Czytelnicy docenili lekkie
pióro oraz trafne spostrzeżenia młodego au-
tora.

MBP Świdnica

WARSZTATY PISARSKIE
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza osoby piszące,
które chcą pogłębiać swoje umiejętności war-
sztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą
na warsztaty pisarskie.
Piszesz do szuflady? Dla znajomych? Chcesz
wyjść z ukrycia i poszerzyć swoją wiedzę?

ciąg dalszy na str. 12



Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza osoby piszące,
które chcą pogłębiać swoje umiejętności war-
sztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą
na warsztaty pisarskie. Początek już w naj-
bliższy poniedziałek.
Zajęcia odbywają się co miesiąc. Prowadzi je
Barbara Elmanowska. Na zakończenie zosta-
nie wydany zbiór najlepszych utworów
wszystkich uczestników.
Kolejne spotkanie 1 kwietnia 2019.

MBP Świdnica

W MDK...
"CEDEEN" JEDZIE NA XVII OGÓL-
NOPOLSKI FESTIWAL MAŁYCH
FORM TEATRALNYCH "ARLEKINA-
DA 2019"
Do udziału w tegorocznej edycji festiwalu
zgłosiło się 17 grup młodych aktorów-amato-
rów ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek
oświatowo-wychowawczych z całego kraju.
Rada Artystyczna Festiwalu, w skład której
weszli - Elżbieta Piniewska- twórczyni i opie-
kun artystyczny "Arlekinady" i Jerzy Rocho-
wiak poeta, dramaturg, reżyser. Do finału
zakwalifikowała 9 z nich w tym grupa z Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Świdnicy pod
opieką pani Joanny Chojnowskiej.
Przesłuchania grup teatralnych odbędą się 29
i 30 marca. Oceniać ich będzie jury, w którym
zasiądą w tym roku Tomasz Wasilewski- pol-
ski reżyser i scenarzysta filmowy, nagrodzo-
ny Srebrnym Niedźwiedziem za najlepszy
scenariusz na 66. Międzynarodowym Festi-
walu Filmowym w Berlinie, Jerzy Rocho-
wiak- poeta, dramaturg, reżyser autor książek
dla dzieci, scenariuszy, słuchowisk radio-
wych, pani Marta Nieradkiewicz - aktorka,
która ma na swoim koncie wiele nagród -
m.in. Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego
Na "Arlekinadzie" oprócz rywalizacji odbędą
warsztaty. 29 marca poprowadzi je Mateusz
Kowalski, aktor Wrocławskiego Teatru Pan-
tomimy. Drugiego dnia festiwalu swoje war-
sztaty wykorzystaniu technik audiowizual-
nych w teatrze, poprowadzi wykładowca
ASP w Krakowie, Dawid Kozłowski.
W dniu 30 marca, w ramach Festiwalu, w inow-
rocławskim teatrze o godz. 18.00 odbędzie się
koncert Damiana Ukeje "Moje boskie Buenos".
Aktorzy grupy "Cedeen": Elżbieta Tądel, Zu-
zanna Wolińska, Daria Miechurska, Adrianna
Lasończyk, Nadia Antonowicz, Izabela Tro-
janowska, Dagmara Brendowska, Angelika
Czerkawska,  Amelia Rzeszowska, Julia Ży-
dek, Zofia Witoń, Patrycja Hawro, Kacper
Sowa,  Franciszek Tabor, Norbert Sułek, Ra-
fał Lisowski,
"Raz dokoła"- to próba adaptacji "Wesela" Sta-
nisława Wyspiańskiego, której podjęli się ucze-
stnicy grupy teatralnej "Cedeen" pod kierun-
kiem opiekuna i reżysera Joanny Chojnowskiej.

MDK Świdnica

"ŚWIAT MOJEJ WYOBRAŹNI"
Magda Morawska i Antonina Pugaczowa zo-
stały nagrodzone w 5 edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego "Świat mojej
wyobraźni". Organizatorem konkursu jest

Miejski Dom Kultury "Muflon" w Jeleniej
Górze. Wyniki zostały ogłoszone 8 marca
2019 r. Magda Morawska zdobyła III miejsce
w kategorii wiekowej 8-12 lat, a Antonina
Pugaczowa II miejsce w kategorii wiekowej
13-16 lat. Obie laureatki uczęszczają na zaję-
cia plastyczne prowadzone przez Joannę Wa-
ksmundzką, w pracowni "Mansarda" świd-
nickiego eMDeKu. 

MDK Świdnica

SPORT SZKOLNY
◆ TRÓJKI DZIEWCZĄT - MINISIAT-

KÓWKA 
Dziewczęta z SP 6 z klas piątych najlepsze w
minisiatkówce. W środę 27 lutego na Hali
Zawiszów odbyły się kolejne rozgrywki
Współzawodnictwa szkolnego 2018-2019"
organizowane przez Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Tym razem rozegrany zo-
stał turniej Trójek dziewcząt klas 5-ych.
Sześć przybyłych reprezentacji świdnickich
podstawówek po rozstawieniu najpierw grało
w dwóch grupach eliminacyjnych. Do ści-
słych finałów przechodziły następnie po dwie
najlepsze drużyny z grup. Przez całe zawody
rywalizowano do dwóch wygranych setów.
Zawodniczki szóstki gładko przeszły elimi-
nacje wygrywając oba spotkania 2-0 z SP 105
i SP 4. W fazie finałowej więcej kłopotu

sprawiły im dziewczęta z SP 8 wygrywając
jednego seta. O zwycięstwie zadecydował
dopiero tie-break wygrany przez drużynę SP
6. W meczu o pierwsze miejsce młode siat-
karki z szóstki gładko wygrały pierwszego
seta z SP 1, która do tej pory też była bez
porażki w turnieju. Drugi set okazał się bar-
dzo zacięty i emocjonujący do ostatniego
punktu. Ostatecznie jednak zwycięsko z nie-
go wyszły uczennice SP 6. Spotkanie o trze-
cie miejsce pomiędzy drużynami SP 4 i SP 8
dopiero w tie-breaku zakończyło się wygraną
zespołu z SP 4. Organizator zawodów przy-
gotował dla drużyn pamiątkowe dyplomy
oraz medale. Wyróżnione zostały też najle-
psze zawodniczki: Nikola Promowicz (SP 1),
Izabela Skowrońska (SP 4), Joanna Kudyba
(SP 6), Hanna Karpińska (SP 8), Nikola Le-
wandowska (SP 105), Aleksandra Grabo-
wska (NSP Bliżej Dziecka) .
Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współ-
zawodnictwa):
SP 6 - 10 pkt
SP 1 - 8 pkt
SP 4 - 7 pkt
SP 8 - 6 pkt
SP 105 - 5 pkt
NSP Bliżej Dziecka - 4 pkt

info: OSiR Świdnica
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W Świdnicy w 1888 r., w arystokratycznej
lecz zubożałej, pochodzącej z Moraw rodzinie
urodził się hrabia Michael von Matuschka. Oj-
ciec jego był prezesem sądu. Michael von Ma-
tuschka odbył studia prawnicze i praktykę
administracyjną, a w czasie pierwszej wojny
światowej dostał się do niewoli rosyjskiej, skąd
zbiegł. Pracował potem w Pszczynie i Lubliń-
cu. W latach 1923-1933 był starostą powiato-

wym (Landratem) w Opolu. Okazywał życzli-
wość Polakom. Z ramienia partii katolickiej
Centrum posłował do sejmu pruskiego (pru-

skiego parlamentu krajowego) i po dojściu Hit-
lera do władzy, usunięto go ze stanowiska staro-
sty. 

W czasie drugiej wojny światowej był urzęd-
nikiem w administracji okręgu katowickiego. In-
formował kardynała wrocławskiego Bertrama o
poczynaniach hitlerowców na Górnym Śląsku i
starał się krzyżować ich plany. 

Po zamachu na Hitlera z 20 lipca 1994 r.,
Matuschka został aresztowany. Zarzucano mu,
że wiedział o planach zamachu i nie doniósł o

tym władzom. Broniąc się przed sądem, nie kła-
mał. 

Skazany na karę śmierci, został powieszony
14 września 1994 r. Przed egzekucją wyraził
zadowolenie, że umiera w święto Podwyższenia
Krzyża Świętego, które obchodzi się w Kościele
katolickim 14 września. 

Edmund Nawrocki 
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Hrabia Michael von Matuschka - przeciwnik Hitlera

◆ TRÓJKI CHŁOPCÓW - MINISIAT-
KÓWKA
ierwsza wygrana chłopców z SP 8 w Świdni-
cy w rywalizacji "Współzawodnictwa szkol-
nego 2018-2019". Uczniowie ósemki po bar-
dzo ładnych meczach zajęli pierwsze miejsce
w turnieju Trójek chłopców klas piątych w
minisiatkówce zorganizowanego 1 marca w
hali sportowej SP 105. Najpierw w fazie eli-
minacyjnej zwyciężyli w grupie mecze z SP
315 (2-0) i NSP Bliżej Dziecka (2-0). Najwię-
cej kłopotów sprawił im zespół SP 6, gdzie
dopiero w tie-breaku udało się młodym siat-
karzom z SP 8 wygrać. Jak się później okaza-
ło dla szóstki był to mecz na wagę drugiego
miejsca w imprezie. W rundzie finałowej
ostatnie spotkanie zespołów SP 8 i SP 1 de-
cydowało o miejscu na podium. I ponownie
dla ósemki tie-brek zadecydował o zwycię-
stwie tego zespołu w zawodach . W turnieju
wzięło udział siedem reprezentacji świdnic-
kich szkół podstawowych rywalizując po
rozstawieniu najpierw w dwóch grupach eli-
minacyjnych. Do ścisłego finału przechodzi-
ły następnie po dwie najlepsze drużyny. Przez
całe zawody mecze grano do dwóch wygra-
nych setów. Na zakończenie organizator,
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przy-
gotował dla uczestników pamiątkowe dyplo-
my oraz medale. Wyróżnieni zostali również
najlepsi zawodnicy: Piotr Florczak (SP 1),
Wiktor Kubiak (SP 4), Wiktor Urbańczyk (SP
6), Daniel Wielemborek (SP 8), Hubert Cha-
ruży (SP 105), Kacper Sochacki (SP 315),
Jakub Bucharowski (NSP Bliżej Dziecka).
Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współ-
zawodnictwa):
SP 8 - 10 pkt
SP 6 - 8 pkt
SP 1 - 7 pkt
SP 105 - 6 pkt
SP 315 - 5 pkt
SP 4 - 4 pkt
NSP Bliżej Dziecka - 3 pkt

info: OSiR Świdnica

◆ HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEW-
CZĄT
Zwycięstwo i komplet punktów dla dziew-
cząt z SP 6 w Świdnicy w zawodach "Współ-

zawodnictwa szkolnego 2018-2019" w Halo-
wej piłce nożnej klas 7-8 SP i 3 Gimn. Tym
samym szóstka umacnia się na prowadzeniu
po wysforowaniu się na pierwsze miejsce
tydzień temu przez młodsze koleżanki w trój-
kach siatkarskich. Choć halówka to nietypo-
wa dyscyplina sportu dla dziewcząt to w roz-
grywkach szkolnych niektórym zawodnicz-
kom nie brakowało techniki gry. Była też
zaciętość i dużo emocji. Do imprezy zorgani-
zowanej 12 marca przez Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji przystąpiło sześć repre-
zentacji świdnickich podstawówek. Turniej
rozgrywany w Hali Zawiszów przy SP 1 roz-
począł się od gier każdy z każdym w dwóch
grupach eliminacyjnych. Następnie po dwie
najlepsze drużyny walczyły pomiędzy sobą
w ścisłych finałach. O wyrównanym pozio-
mie rywalizacji świadczy fakt, że dopiero
ostatnie spotkanie decydowało o kolejności
miejsc na podium. Dziewczęta z SP 6 po
remisie w finałach z czwórką (0-0) i wygra-
nymi meczami z SP 2 (3-1) oraz z SP 105
(1-0) czekały na wynik meczu drużyn SP 4 i
SP 2. Przy wygranej czwórki więcej niż dwo-
ma bramkami to zawodniczki tej szkoły zaję-
łyby pierwsze miejsce. Ostatecznie zwycię-
sko z potyczki wyszła reprezentacja SP 2
(2-0) zajmując tym samym drugie miejsce w
zawodach. Zespołowi SP 4 pozostało stanąć
an najniższym stopniu podium. Na zakończe-
nie organizator imprezy przygotował dla za-
wodniczek pamiątkowe dyplomy oraz meda-
le. Wyróżnione zostały też najlepsze zawod-
niczki: Maja Banaszak (SP 1), Wiktoria Pod-
leśna (SP 2), Amelia Kozina (SP 4), Wiktoria
Olejnik (SP 6), Maja Sakowska (SP 105),
Natalia Piestrak (SP 315).
Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współ-
zawodnictwa):
SP 6 - 10 pkt
SP 2 - 8 pkt
SP 4 - 7 pkt
SP 105 - 6pkt
SP 315 - 5 pkt
SP 1 - 4 pkt

info: OSiR Świdnica

GMINA ŚWIDNCIA
DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE ŚWIDNICA  

Gmina Świdnica jest czwartą pod względem
powierzchni gminą w woj. dolnośląskim.
Może poszczycić się także największą liczbą
włodarzy wsi w powiecie świdnickim. 11
marca, z okazji ogólnopolskiego Dnia Sołty-
sa życzenia płynęły do 33 pań i panów sołty-
sów w gminie Świdnica.

Oficjalna część obchodów Dnia Sołtysa od-
była się w sali narad Urzędu Gminy Świdni-
ca, gdzie życzenia sołtysom składały: wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz z prze-
wodniczącą ca Rady Gminy Świdnica Regi-
ną Adamską.
Wszyscy podkreślali ogromną rolę pracy na
rzecz sołectw i niezwykłą rolę kontaktu z
mieszkańcami. Na co dzień zajmujecie się
Państwo sprawami lokalnych społeczności,
starając się rozwiązywać problemy i mobili-
zować do działania. Niech nigdy nie zabranie
wytrwałości , pomysłów na nowe wyzwania
oraz inicjatyw integrujących lokalne społecz-
ności. Życzę państwu wielu zawodowych i
osobistych sukcesów, które pozwolą cieszyć
się ze sprawowania funkcji Sołtysa - mówiła
wójt gminy Teresa Mazurek
Uroczysta narada sołtysów była okazją do
podsumowania wyborów na sołtysów i
członków rad sołeckich sołectw gminy Świd-
nica na kadencję 2019-2023. Wybory na tere-
nie 33 sołectw odbywały się w dniach od
7.02. do 28.02 br.
Zmiany nastąpiły w 11 sołectwach na 33, tj.
w sołectwie: Pogorzała, Wilków, Bojanice,
Miłochów, Boleścin, Krzyżowa, Mokrze-
szów, Lubachów, Bystrzyca Dolna, Burka-
tów, Lutomia Górna
Najwyższą frekwencję wyborczą odnotowa-
no w Pankowie (34%), Sulisławicach (34%)
oraz w Niegoszowie (33%) i Pogorzale
(33%). Najniższą w Wilkowie (8%), w Sło-
twinie (8%), Lutomi Dolnej (9%), Jagodniku
(9%), Lutomi Górnej (9%).
Na 33 sołtysów, 18 to panie, a 15 to panowie.
W 3 sołectwach odnotowano także 100%
ważnych głosów oddanych na kandydatów.
W tym gronie znalazły sie: pani Danuta Saw-
czuk, sołtys sołectwa Krzczonów - na 51
głosujących otrzymała 51 głosów ważnych,
pani Barbara Podlaszek, sołtys sołectwa Su-
lisławice - na 30 głosujących otrzymała 30
głosów ważnych, pani Patrycja Krekora, soł-
tys sołectwa Wiśniowa - na 28 głosujących
otrzymała 28 głosów ważnych.
Najliczniejsze rady sołeckie są w 12 na 33
sołectwa, tj. w Pszennie, Bojanicach, Panko-
wie, Bystrzycy Górnej, Lutomi Dolnej, Go-
gołowie, Witoszowie Dolnym, Grodziszczu,
Bystrzycy Dolnej, Komorowie, Słotwinie,
Burkatowie - po 11 osób.
Najstarszym sołtysem pod względem wieku
i stażu jest pan Fabian Bartoszewicz - sołtys
sołectwa Witoszów Dolny. Najmłodszym
sołtysem jest pan Adam Prask - sołtys sołec-
twa Burkatów.
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DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

GABINET PSYCHOLOGICZNY

"NADZIEJA"

Agnieszka Niesłuchowska
tel. 601 555 853

www.psycholog-nadzieja.pl

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

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Zapowiada się pracowity tydzień. Bę-
dzie sporo do zrobienia, ale także i do zarobienia.
Tydzień będzie sprzyjał ryzykownym posunię-
ciom. Bardzo dobrze ułożą się sprawy finansowe,
pod warunkiem, że nie będziesz zbyt ochoczo
wydawał pieniądze na swoje zachcianki. 
BYK Ładna pogoda sprawi, że zatęsknisz za
wypoczynkiem, zielonymi łąkami i będziesz du-
żo myślał o zorganizowaniu jakiegoś wyjazdu na
łono natury. Nie wszystkie Byki mają ku temu
możliwości. U wielu skończy się na planach i
marzeniach. Jednak nie ma się co martwić, za rok
też będzie lato. Może warto już teraz o tym
pomyśleć... 
BLIŹNIĘTA W pracy nastąpi stagnacja. Nic nie
zapowiada jakiś zmian, czy ożywienia w istot-
nych dla Ciebie sprawach. Pomyśl, aby ten czas
wykorzystać na nadrobienie zaległości, zrobie-
nie jakiś porządków, inwentaryzacji. Sprawy do-
mowe będą wyglądały o wiele lepiej i ciekawiej.
Będą źródłem radości. 
RAK Ktoś, na kim Ci zależy wyjedzie na waka-
cyjny urlop. Będzie Ci trochę smutno z powodu
rozłąki, ale również z tego powodu, że nie mogłeś
tej osobie towarzyszyć. Pomyśl, jak miłe będzie
spotkanie po tych kilkunastu dniach. Ile rzeczy
będzie do omówienia. 
LEW Odpoczniesz od spraw, które dotychczas
bardzo Cię trapiły. Przekonasz się, jak wiele stra-
ciłeś energii. Wszystko ułoży się bardzo dobrze.
Będziesz z siebie zadowolony, odzyskasz dawny
optymizm. Nie martw się o swojego partnera,
doskonale sobie poradzi ze swoimi problemami.
PANNA Rozwiązanie problemów finansowych
spowoduje, że nabierzesz dystansu do wielu

spraw. Zrozumiesz swoje dotychczasowe błędy i
wyciągniesz z nich wnioski. Dobrze ułożą się
sprawy sercowe, być może odnowisz dawną zna-
jomość. Będzie to powodem do wspomnień.
Sprawy zawodowe potoczą się starym rytmem. 
WAGA Odkryjesz w sobie jakieś zdolności, co
sprawi, że z wielką pasją rozpoczniesz jakieś ważne
przygotowania. Brak zmian w życiu zawodowym
spowoduje, że będziesz się rozglądał za jakimś
lepszym zajęciem. Być może nadarzy się okazja do
zmian. Wszystko teraz w Twoich rękach. 
SKORPION Postaraj się nie być taki drażliwy,
nie obrażaj się o byle co. Więcej poczucia humo-
ru! Koniecznie zadbaj o kondycję fizyczną. Ciąg-
łe przesiadywanie przed telewizorem znacznie ją
osłabiło. Wybierz się na długi spacer. Może uda
Ci się do niego zaprosić partnera. 
STRZELEC Nie ulegaj wpływom. Kieruj się
własnym interesem. Tylko w taki sposób możesz
osiągnąć sukces. Po bardzo pracowitym tygo-
dniu będzie okazja, żeby odpocząć od codzien-
nych problemów. Postaraj się nie myśleć o pracy,
uwagę skieruj na swoich bliskich. 
KOZIOROŻEC Bardzo udany tydzień. Wiele
spraw ułoży się tak, że nawet Ci się nie śniło.
Będziesz dumny, z jakiegoś swojego osiągnięcia,
lub z osiągnięć członka rodziny. Nie goń za bar-
dzo za pieniędzmi. Już niebawem Twoje proble-
my finansowe zostaną rozwiązane. 
WODNIK Nie zazdrość znajomym dobrej sytu-
acji. Nie wiesz przecież jak jest naprawdę. Pozo-
ry bardzo Cię zmyliły. Całą uwagę skieruj teraz
na pracę zawodową. Będzie wiele okazji, żeby
zabłysnąć. Być może awansujesz lub otrzymasz
nawet podwyżkę.
RYBY W najbliższych dniach poczujesz się
zmęczony i na nic nie będziesz miał ochoty.
Postaraj się wypocząć. Sprawy mało ważne prze-
łóż na następny tydzień. W miłej atmosferze
rodzinnej zbierzesz siły do dalszej pracy. We
wtorek czeka Cię miła niespodzianka. 

◆ 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 



15

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


http://www.lo3.net.pl

