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W skrócie...

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

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

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

MUZYKA Z BAJEK DISNEYA 
23.03.2019 (sobota), godz. 16:00
GOKSiR, Szpitalna 16, Bolków, wstęp wol-
ny

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-
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-
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ŚWIDNICA

SAMOLOT CZERWONEGO BARONA NA
ZNACZKU TURYSTYCZNYM

Od poniedziałku 18 marca turyści oraz kole-
kcjonerzy mogą nabyć kolejny znaczek tury-
styczny wydany przez Urząd Miejski we
współpracy ze spółką Znaczki Turystyczne
ze Złotego Stoku. Tym razem na drewnianym
krążku umieszczone zostały wizerunki willi
rodziny von Richthofen oraz trójpłatowego
Fokkera Dr.I, na którym w czasach I wojny
światowej latał Manfred von Richthofen -
największy as myśliwski I wojny światowej
zwany Czerwonym Baronem. Znaczek w ce-
nie 12 zł jest dostępny w punkcie Informacji
Turystycznej mieszczącej się na świdnickim
Rynku.
Do końca roku kolekcjonerzy mogą spodzie-
wać się kolejnych znaczków przedstawiają-

cych świdnickie zabytki oraz znaczka okoli-
cznościowego upamiętniającego 680 roczni-
cę urodzin Anny Świdnickiej - księżniczki z
linii Piastów Świdnickich, czeskiej królowej
i rzymskiej cesarzowej.
Znaczek turystyczny to okrągły, drewniany
krążek o średnicy 60 mm i grubości 8-10 mm,
posiada metalowe oczko do zawieszenia.
Awers i rewers przeważnie jest taki sam. Zna-
czek Turystyczny jest pamiątką z naturalnego
materiału - drewna, jest więc w 100 % ekolo-
giczny. Składa się z trzech elementów: same-
go znaczka, karteczki i naklejki. Stanowi wy-
jątkową propozycję dla kolekcjonerów, w po-
równaniu z innymi w większości prefabryko-
wanymi produktami. Produkowany jest ręcz-
nie, każda sztuka jest wyjątkowa. Grafika jest
swego rodzaju dziełem sztuki, wypalana jest
w wysokiej temperaturze przy pomocy meta-
lowej, grawerowanej matrycy. Poprzez silny
nacisk matryca wypala w drewnie plastyczny
wizerunek, który jest bardzo trwały i odczu-
walny także przy dotyku.
Znaczek Turystyczny przedstawia miejsce,
do którego dotarł turysta. Jest zarazem pa-
miątką i potwierdzeniem pobytu, gdyż w żad-
nym innym miejscu nie można kupić takiego

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
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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 roz-
machem próbują znaleźć swoje miejsce w
ekscytującym i lukratywnym świecie mo-
dy.
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 popu-
laryzacja modelarstwa redukcyjnego pla-
stikowego i kartonowego oraz populary-
zacja zainteresowań technicznych wśród
dzieci.
Wstęp bezpłatny, miejsce: Szkoła Podsta-
wowa nr 4, ul. M.K. Słobódzkiego 21,orga-
nizator: MDK
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znaczka. Jest on turystyczną zachętą do zwie-
dzania tych miejsc a zarazem wyjątkową pa-
miątką.

info: UM Świdnica

NAGRODY DLA ŚWIDNICKICH SPOR-
TOWCÓW, TRENERÓW I DZIAŁACZY  

Świdniccy sportowcy, trenerzy oraz działa-
cze otrzymają nagrody Prezydenta Miasta
Świdnicy za wyniki sportowe i osiągnięcia w
działalności sportowej za 2018 rok. Ich uroczy-
ste wręczenie odbędzie się podczas  kwietnio-
wej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. 
Uhonorowani zostali:   
1) nagrodą indywidualną za osiągnięte wyni-
ki sportowe
a) w wysokości 700 zł: Tomasz Paździora -
taekwondo, UKS Taekwon-do Gryf
b)  w wysokości po 500 zł: Karolina Malino-
wska - taekwondo, UKS Taekwon-do Gryf,
Dominika Sokołowska - pływanie, Klub
Sportowy Neptun Świdnica, Maja Lęga - pły-
wanie, Klub Sportowy Neptun Świdnica, Da-
mian Cabaj - lekkoatletyka, biegi uliczne,
Paweł Kondzior - lekkoatletyka, Krzysztof
Dominikowski - triathlon i bieganie, Żelazna
Świdnica, Kamil Guźliński - boks, Stowarzy-
szenie Boks Polonia Świdnica, Damian Wis
- boks, Stowarzyszenie Boks Polonia Świd-
nica, Zuzanna Rut - siatkówka, MKS Polonia
Świdnica, Kamil Halicki - modelarstwo, Ae-
roklub Ziemi Wałbrzyskiej, Adam Chodynie-
cki - speedcubing, Piotr Sułek - kolarstwo,
Klub Sportowy Sułek Sport, Katarzyna Brze-
zińska - judo, UKS Judo Świdnica
c) w wysokości po 400 zł: Amelia Cieślak -
akrobatyka, UKS Acro Club Świdnica, Ro-

ksana Niedziałkowska - akrobatyka, UKS
Acro Club Świdnica, Karolina Kozieł - akro-
batyka, UKS Acro Club Świdnica, Szymon
Wolano - akrobatyka, MKS Polonia Świdni-
ca, Zuzanna Idziak - akrobatyka, MKS Polo-
nia Świdnica, Michał Pietrzak - taekwondo,
UKS Taekwon-do Tiger, Zuzanna Klimczak
- taekwondo, UKS Taekwon-do Tiger, Wero-
nika Borkowska - taekwondo, UKS Tae-
kwon-do Gryf, Anna Wojas - taniec towarzy-
ski i sportowy, Tomasz Wojas - taniec towa-
rzyski i sportowy, Tytus Tomkiewicz - Judo,
UKS Judo Świdnica 
2) nagrodą zespołową za osiągnięte wyniki
sportowe: 
a) w wysokości 1700 zł Akademia Piłki Rę-
cznej - drużyna w składzie: Dawid Pajdała,
Igor Michalski, Filip Gusiacki, Stanisław
Madziara, Julian Buczma, Daniel Dąbro-
wski, Antoni Szporko, Kornel Dziedzic, Da-
mian Wiktor, Mateusz Myśliński, Maciej
Markowski, Damian Królak, Stanisław Dzię-
cielski, Ksawery Włostowski, Szymon Wie-
czorek, Michał Bieżyński, Konrad Hollinger.
b)  w wysokości 1680 zł MKS Polonia Stal
Świdnica - drużyna w składzie: Chromański
Mateusz, Cieślak Marcel, Cybruch Oskar,
Duda Mateusz, Homa Karol, Korab Eryk,

ciąg dalszy na str. 4
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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
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

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

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

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

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.

Kostek Oskar, Jakub Król, Lipiński Hubert,
Malinowski Igor, Paliński Patryk, Safian Ja-
kub, Sauter Allan, Simlat Adrian, Sprawka
Aleksander, Stańczak Maciej, Franciszek
Nowak, Taratuta Patryk, Widła Piotr, Zawiła
Igor, Leon Ziętek
c)  w wysokości 1120 zł UKS GRYF Świd-
nica - drużyna w składzie: Charuży Hubert,
Grzechynia Bartłomiej, Haręza Michał, Jer-
nutowski Wiktor, Kazimierski Kuba, Kosma-
la Jakob, Krakowiak Nikodem, Łuczak Filip,
Patyk Sebastian, Patyk Damian, Pieńkowski
Szymon, Podleśny Patryk, Wciórka Igor, Wi-
taszczyk Patryk.
3)  nagrodą dla trenerów prowadzących szko-
lenia zawodników: 
a)  w wysokości 750 zł: Anna Kozieł - akro-
batyka - UKS Acro Club Świdnica, Piotr Pas
- Akrobatyka - MKS Polonia Świdnica
b)  w wysokości po 700 zł: Tomasz Szporko
- piłka ręczna, Akademia Piłki Ręcznej, Mi-
rosław Treczyński - boks, Stowarzyszenie
Boks Polonia Świdnica, Bartłomiej Zamęcki,
UKS judo Świdnica, Mariusz Krupczak - pił-
ka nożna - MKS Polonia Stal Świdnica, Ja-
nusz Masny - piłka nożna - UKS Gryf Świd-
nica, Magdalena Sadowska - siatkówka,
MKS Polonia Świdnica.
4)  nagrodą dla osób wyróżniających się w
działalności sportowej w wysokości po 1000
zł: Tadeusz Piłat - piłka nożna, Dariusz Sta-
churski - piłka nożna, MKS Polonia Stal
Świdnica, Jan Moczała - TKKF Bolko Świd-
nica, Arkadij Makowiejew - piłka ręczna,
Świdnicki Klub Piłki Ręcznej. 
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, ży-
czymy kolejnych osiągnięć sportowych i sa-
tysfakcji z prowadzonej działalności sporto-
wej. 

XV-LECIE UTWORZENIA DIECEZJI
ŚWIDNICKIEJ

Zapraszamy do zapoznania się i udziału w
wydarzeniach, które będą towarzyszyły ob-
chodom XV-lecia utworzenia Diecezji Świd-
nickiej:
23 marca - Msza Święta w Katedrze Świdnic-
kiej pod przewodnictwem nuncjusza apostol-
skiego abp. Salvatore Pennacchio
6 kwietnia - Msza Święta papieska w Wał-
brzychu pod przewodnictwem kard. Stanisła-
wa Dziwisza
8 maja - Odpust diecezjalny ku czci św. Sta-
nisława pod przewodnictwem abp. Józefa
Michalika
13-14 czerwca - 383. Zebranie Plenarne Kon-
ferencji Episkopatu Polski

POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSU-
MENTÓW NAGRODZONY

13 marca, w Warszawie, odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla
najlepszych i najaktywniejszych Rzeczni-
ków Konsumenta w kraju. Miło nam poin-
formować, że w gronie 30 najlepszych Rze-
czników znalazła się Danuta Mazur - Po-
wiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w
Świdnicy. 
- To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że moja
wieloletnia praca została doceniona i nagro-
dzona. Jednak tego sukcesu nie byłoby, gdy-
by nie praca całego zespołu, z którym współ-
pracuję na co dzień w Biurze Powiatowego
Rzecznika Praw Konsumenta - mówi Danuta
Mazur. Uroczystość odbyła się w Minister-
stwie Przedsiębiorczości i Technologii a wy-
darzenia było okazją do obchodów Świato-
wego Dnia Konsumenta, a także przypadają-
cego w tym roku 20 lecia istnienia instytucji
rzecznika konsumentów.

WSZECHSTRONNA KINGA Z II L O
Kinga Kępa z kl. 2a o profilu matematyczno
- fizycznym w ostatnim czasie wygrała wiele
prestiżowych konkursów, z powodzeniem
bierze też udział w olimpiadach. Do najważ-
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Wstęp 75 zł (parter) / 60 zł (balkon), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
KSM

KONCERT ORGANOWY 
06.04.2019 (sobota), godz. 17:00
Kościół św. Mikołaja, Kaczorów, wstęp wolny

SPEKTAKL "SPÓŁKA Z O.O." 
08.04.2019 (poniedziałek)
10.04.2019 (środa)
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 10 zł

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

JARMARK WIELKANOCNY 
13.04.2019 (sobota), godz. 13:30
Szkoła Podstawowa w Pszennie, wstęp wolny

66 WYSTAWA KRAJOWYCH PSÓW
RASOWYCH 
14.04.2019 (niedziela)
Hala Sportowa, ul. Mieszka Starego, Świe-
bodzice, wstęp: 10/5 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

niejszych jej osiągnięć należą: rekomendacja
do etapu centralnego Olimpiady Literatury i
Języka Polskiego, kwalifikacja do finału
Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z
geografii z elementami geologii, udział w II
etapie Olimpiady Teologii Katolickiej oraz I
miejsce w III Dolnośląskim Konkursie Recy-
tatorskim "Wiersze ojców naszych".
Kinga skromnie przyznaje, że nauka jest jej
pasją, a sukcesy to miły dodatek do wszech-
stronnego rozwoju. Ponadto uczennica znaj-
duje czas na czytanie książek, słuchanie mu-
zyki, śledzenie informacji ze świata sportu,
wspólne zakupy z przyjaciółką oraz wyciecz-
ki z rodzicami.
Zapytana o to, skąd tak różnorodne zain-
teresowania, z uśmiechem na twarzy odpo-
wiada:
Niejednokrotnie spotykałam się ze stereo-
typami "humanisty" i "ścisłowca", ale za-
wsze uważałam je za krzywdzące i całko-
wicie pozbawione sensu. W szkole podsta-
wowej znalazłam swój klucz do sukcesu -
umiejętność odnajdowania się w różnych
rolach. Wtedy również zostałam laureatką
interdyscyplinarnego konkursu "zDolny
Ślązaczek", dzięki któremu ostatecznie
przekonałam się, że fascynacja dziedzina-
mi humanistycznymi nie musi oznaczać re-
zygnacji ze zgłębiania wiedzy matematy-
czno- przyrodniczej . Z czasem zaczęłam
nawet dostrzegać wyraźne związki między
matematyką i językiem polskim, co mogło-
by wydawać się absurdalne, a jednak... O
moim wyborze szkoły średniej zadecydo-
wał nie kto inny, jak Stefan Banach. Jego
wielki talent matematyczny był dla mnie
inspiracją, jeszcze zanim zadecydowano o
nadaniu jego imienia II LO. Wkrótce zda-
łam sobie sprawę, że niezależnie od profilu
klasy można rozwijać się wszechstronnie.
Wystarczy tylko odrobina chęci, wiary w
siebie i życzliwi ludzie wokół.
Przed Kingą jeszcze półtora roku nauki w
liceum, więc przed nią na pewno kolejne
wyzwania i sukcesy, na które czekamy.

II LO

ŚRODKI NA REMONT DROGI POWIATO-
WEJ 2936 D

12 marca, w Mieroszowie, Wojewoda Dolno-
śląski Paweł Hreniak, wręczył samorządow-
com dolnośląskim promesy na remont dróg
lokalnych dotkniętych powodziami i podto-
pieniami. Powiat Świdnicki, na uroczystości,
reprezentowali Wicestarosta Świdnicki Zyg-
munt Worsa, Dyrektor Służby Drogowej Po-
wiatu Świdnickiego Marek Olesiński oraz
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz. 
Powiat Świdnicki otrzymał promesę na re-
mont drogi powiatowej nr 2936 D, na odcin-
ku Bolesławice - Nowice - Piotrowice Świd-
nickie. Długość remontowanego odcinka to
ponad 3 km. 700 m. a wysokość dofinanso-
wania wyniosła prawie 2 mln. 800 tys. zł .

TEOLOG JANEK Z "KASPROWICZA"
Do etapu centralnego XXXIX Olimpiady
Wiedzy Teologii Katolickiej awansował Ja-
nek Baranowski, uczeń klasy trzeciej I Lice-
um Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowi-
cza w Świdnicy. 
Na etapie okręgowym, który odbył się 27 lutego
w naszej Kurii Biskupiej, Janek rozwiązywał 30
różnorodnych zadań. Do etapu centralnego
awansował wraz z dwójką uczniów z II LO w
Wałbrzychu. Etap centralny już wkrótce na Gó-
rze Świętej Anny. Opiekunem Olimpiady i Jan-
ka jest pan Piotr Chlastawa.
I LO

ZŁOTE MEDALE DLA DZIEWCZĄT
Historyczny sukces odniosły Wiktoria Gałąz-
ka kl. III c i Grażyna Marchewka kl. I b (II
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Bana-

ciąg dalszy na str. 6
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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

WYŚCIG KOLARSKI "JAWORSKA
PAJDA CHLEBA" 
11.05.2019 (sobota), godz. 8:00
Trasa wokół Jawora, opłata startowa: 70 zł

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

PRZEGLĄD PIOSENKI LITERAC-
KIEJ PAPALI 2019
24.05.2019, godz. 10:00
Przegląd jest imprezą otwartą dla amatorów
i posiada charakter konkursowo-promocyj-
ny - to wydarzenie dla wszystkich, którzy
kochają piosenkę literacką. Całość wieńczy
koncert laureatów i gwiazdy wieczoru, którą
w tym roku jest Konrad Imiela. 10.00 (kon-
kurs); 18.30 (koncert laureatów i gwiazdy
wieczoru)
Wstęp 10 zł / 8 zł (dla seniorów), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK, MDK

ŚWIDNICKA GRYFIADA
31.05.2019, godz. 10:00

cha) w Zawodach Strefowych Tenisa Stoło-
wego. Po wygranej w naszym powiecie udo-
wodniły wspaniałą grą, że są najlepsze w
naszym okręgu. 
Złoty medal wywalczyły wygrywając wszy-
stkie pojedynki w zmaganiach grupowych, a
następnie w wielkim finale. Pokonały wał-
brzyską jedynkę i budowlankę z Kłodzka w
rozgrywkach grupowych. W finale rozgry-
wek grupowych zmierzyły się z III LO Świd-
nica, wygrywając i ten mecz. Czekając na
pojedynek o złoty medal, dziewczęta zbierały
siły i myśli w odosobnieniu. Dziewczęta im-
ponowały nie tylko umiejętnościami techni-
cznymi, ale również spokojem, opanowa-
niem i taktyką gry w tenisa stołowego. Mobi-
lizowały się wzajemnie i wspierały. Najwy-
ższe podium zdobyły w mistrzowskim stylu
wygrywając z Kłodzkiem wynikiem 3:2.
Awans do Finału Dolnośląskiego, który od-
będzie się 28 marca w Brzegu, stał się faktem.
Życzymy sukcesów w dalszej finałowej fazie
rozgrywek, bo o emocje możemy być spokoj-
ni.

II LO

SEMINARIUM ŚLĄSKOZNAWCZE 
Grupa germanistów z III Liceum Ogólno-
kształcącego 11 marca br. rozpoczęła tygo-
dniowe Seminarium Śląskoznawcze w "Haus
Schlesien" - Konigswinter.
12 marca przed południem licealiści udali się
do miasta Ludwig van Beethoven - Bonn.
Zwiedzili niemiecka stację nadawczą "Deut-
sche Welle", która nadaje programy radiowe
i telewizyjne w językach niemieckim, angiel-
skim i wielu innych. Potem był czas na spacer
urokliwymi uliczkami miasta.
14 marca  germaniściudali się do historycz-
nego miasta - Kolonii. Zwiedzili gotycką ka-
tedrę oraz "Pałac Augustusburg i Falkenlust"

(dawne pałace arcybiskupów Kolonii w Brhl
w Nadrenii - jedne z najznamienitszych przy-
kładów architektury baroku i rokoko).
15 marca przed południem licealiści odwie-
dzili partnerską szkołę w Bonn - "Beethoven
Gymnasium" i uczestniczyli w lekcjach hi-
storii, a następnie spędzali wspólnie czas z
niemieckimi kolegami. Natomiast po połud-
niu zwiedzali "Niemieckie Muzeum Histo-
rii". Słowem dzień pełen wrażeń i nowych
doświadczeń.
16 marca - ostatni dzień pobytu licealistów w
"Haus Schlesien", w trakcie którego przed-
stawili prezentację "Słynni śląscy pisarze od
XIII do XXI wieku". Na zakończenie ucznio-
wie otrzymali zaświadczenia potwierdzające
udział w Seminarium Śląskoznawczym.
Z pełnymi wrażeniami i nowymi doświadcze-
niami wracają do domu.

III LO

PROMUJEMY ZDROWY STYL ŻYCIA
Karolina Malinowska z klasy przyrodniczej 2c
III LO w Świdnicy i Jan Koczut z klas gimna-
zjalnych Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy
reprezentowali Oddział Rejonowy PCK w
Świdnicy na etapie wojewódzkim XXVII
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia,
która odbyła się w siedzibie Dolnośląskiego
Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu.
Poza tym Karolina w ramach konkursu przepro-
wadziła w swojej klasie akcję prozdrowotną,
dotyczącą zdrowego odżywiania się.

III LO

W MDK..
◆ BARDZO DOBRY START SZACHI-

STÓW 
16 marca 2019 roku szachiści mieli kolejną
okazję do rywalizowania między sobą w Mi-
strzostwach LZS powiatu świdnickiego. Tur-
niej, jak co roku, zorganizowany został przez
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy oraz
GLKS Goniec Żarów w Szkole Podstawowej
w Żarowie. W turnieju wzięło udział 67 sza-
chistów (seniorów, juniorów, młodzików).
Najlepszy wśród seniorów był Kamil Gału-
szka, za nim uplasował się Czesław Stec,

ciąg dalszy ze str. 5
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trzecie miejsce zajął Marek Szmyd. Wszyscy
zawodnicy reprezentują GLKS Goniec Ża-
rów. Wśród seniorek najlepsza była Jagoda
Dydyńska.
Najlepszą juniorką okazała się Anna-Maria
Michalska. Drugie miejsce zajęła Karolina
Tomczyk, reprezentantka klubu szachowego
GAMBIT MDK Świdnica. Wśród juniorów
zwyciężył Oskar Perek (GAMBIT MDK
Świdnica), drugie miejsce zajął Maciej Kacz-
marzyk (również GAMBIT MDK Świdnica),
trzecie Konstanty Roubo (GLKS Goniec Ża-
rów).
Najmłodszą mistrzynią została Weronika Ko-
maniecka (GLKS Goniec Żarów), druga była
Roksana Zapolska (GAMBIT MDK Świdni-
ca). Ostatnie miejsce na podium zajęła Lilia-
na Jarząbek (GAMBIT MDK Świdnica).
Najlepszym chłopcem w wieku do 11 lat
został Jan Molecki (GLKS Goniec Żarów),
drugie miejsce zajął Igor Śliwowski (GAM-
BIT MDK Świdnica), trzecie Tomasz Mazu-
rek (GAMBIT MDK Świdnica).

info:MDK Świdnica

◆ VIII KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MO-
DELARSKI
Całkiem sympatyczny modelarski weekend
już za nami tym razem w miejscowości Ko-
szęcin do którego wybrałem się wraz z mo-
delami z naszego MDK. Koszęcin to nieduża
lecz bardzo malownicza miejscowości na
Górnym Śląsku, w której na stałe rezyduje
znany zespół pieśni i tańca "Śląsk".  Do Ko-
szęcina zwabił nas Krzysztof Koza, organiza-
tor VIII Koszęcińskiego Festiwalu Modelar-
skiego. Ponieważ był to nasz debiut na tej

imprezie, postanowiłem wystawić wszystkie
modele moich uczestników zajęć oraz kilka
moich modeli, łącznie wystawiliśmy 12 mo-
deli. Naszą pracownię modelarską MDK re-
prezentowali: Dorota Kowalska, Natalia Ma-
tejko, Bartłomiej Kopaczewski  oraz Kacper
Grzegorzewski. Z racji swojego wieku wszy-
scy brali udział w konkursie dla "młodzików"
i w tej kategorii wiekowej wszyscy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we, brawo! Swoją makietę z czołgiem "Sher-
man" w kategorii senior pokazał w Koszęci-
nie nasz najstarszy uczestnik zajęć Łukasz
Zatorski.
Na VIII już edycji koszęcińskiego festiwalu
wystawiono łącznie ponad 800 modeli (pla-
stikowych i kartonowych) poziom większo-
ści prac był bardzo wysoki, na mistrzowskim
poziomie. Sama impreza była zorganizowana
wzorcowo za co należą się słowa uznania dla
organizatorów.

info:MDK Świdnica

◆ XIII DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PIO-
SENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
To już trzynasta edycja imprezy organizowa-
nej przez Młodzieżowy Dom Kultury w
Świdnicy oraz Dolnośląskie Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu.

www.expressem.eu www.expressem.eu

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

ciąg dalszy na str. 8
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Mottem przewodnim tegorocznej edycji
przeglądu, nawiązującej do 80 tej rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej, był fragment
pieśni "Czerwone Maki na Monte Cassino"
autorstwa Feliksa Konarskiego z muzyką Al-
freda Szutza: Przejdą lata i wieki przeminą,
pozostaną ślady dawnych dni".
 Wiktoria Stamborska, Klaudia Drohomire-
cka i Dominik Nosek -młodzi prowadzący
reprezentujący Radę Aktywnej Młodzieży i
Studio Piosenki "La Chanson" Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Świdnicy zaznaczyli,
że celem naszego przeglądu jest:
1. Wspieranie  postaw  patriotycznych  mło-
dego pokolenia, propagowanie treści patrio-
tycznych poprzez edukację artystyczną mło-
dzieży.
2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa
kraju w związku z przypadającą na rok 2019,
80-tą  rocznicą Wybuchu II Wojny Świato-
wej.
3. Propagowanie treści patriotycznych po-
przez edukację artystyczną młodzieży.
4. Popularyzowanie i wspieranie muzycz-
nych talentów dolnośląskich uczniów.
W etapie regionalnym konkursu wzięło
udział dwudziestu czterech solistów i jedena-
ście zespołów, które oceniało jury w składzie:
Tadeusz Szarwaryn
autor tekstów i pio-
senek dla dzieci i
młodzieży, muzyk
oraz  nauczyc iel ,
Marek  Łętowski
muzyk, nauczyciel i
instruktor muzyki w
Młodzieżowym Do-
mu Kultury w Bole-
sławcu, Anna Czer-
ska, muzyk i na-
uczyciel instruktor
wokalny w Mło-
dzie żowym Cen-
trum Kultury w Leg-
nicy.
Tegoroczny repertu-
ar to pieśni i piosen-
ki nawiązujące do
okresu II  Wojny
Światowej.
Jury oceniając do-
bór repertuaru zgod-
ny z tematyką prze-
glądu,interpretacje
utworu oraz muzy-
kalność młodych ar-
tystów, postanowiło
nagrodzić:
Zespół "Forte" ze
Szkoły podstawo-
wej nr 2 w Ziębicach
Zespół "La Chanson"
- MDK Świdnica
Wojciech Walasek -
Kłodzki Ośrodek
Kultury

Klaudia Kutyba - Szkoła podstawowa w Lu-
tomi Dolnej
Agnieszka Letniowska - Szkoła podstawowa
nr 10 Bielawa
Agata Woźniczka - Szkoła podstawowa w
Budzowie
Kinga Borowska - II Liceum Ogólnokształ-
cące w Świdnicy
Hanna Leśniewska Szkoła podstawowa w
Pszennie
Nikola Markowska - Szkoła podstawowa nr
4 w Bielawie
Miło nam zakomunikować, że wśród nagro-
dzonych nominacją do następnego etapu jest
zespół "La Chanson" z Młodzieżowego Do-
mu Kultury w Świdnicy pod kierunkiem Da-
riusza Jarosa . 
Zespół instrumentalno- wokalny w składzie:
Jagoda Kurzawa -Vocal, Olga Węgłowska -
Vocal, Adam Chlebowski - Vocal, Weronika
Wąsowska - Vocal,Kinga Półtorak - Vocal,
skrzypce, Maja Nawrot- instrumenty perku-
syjne,Jakub Halkowicz - akordeon, Emil
Warmuz - gitara, wykonał utwór "Deszcz je-
sienny" w autorskim opracowaniu Dariusza
Jarosa opiekuna zespołu i koordynatora im-
prezy z ramienia placówki.
Coroczne spotkania młodych artystów, to
nieoceniona lekcja patriotyzmu i opowieść o
historii naszego kraju ,wpleciona w przepięk-
ne polskie melodie. Jest to także popularyza-
cja polskiej pieśni patriotycznej wśród dzieci
i młodzieży naszego regionu. Niecodzienne
aranżacje stworzone przez młodzież i na-
uczycieli na coroczne spotkania podczas

równieżtragiczne wydarzenia, jest doskona-
le znana. Przypomnijmy więc w skrócie tym,
którzy być może dopiero od niedawna mają
styczność z dokonaniami kapeli, że powstała
ona w 1996 roku w Krośnie, gdy muzycy
byli jeszcze nastolatkami (Vitek, Vogg i
Sauron mieli od 12 do 16 lat). Bardzo
szybko Decapitated zostali docenieni
poza granicami Polski, bo pomimo mło-
dego 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"
(2011) "Blood Mantra" (2014) i "Anticult"
(2017) . Pokazali na nich odświeżone ob-
licze stylistyczne, w którym znalazło się
miejsce na elementy thrashu i groove me-
talu. W obecnym składzie kapeli obok
Vogga są jeszcze: Rafał "Rasta" Piotro-
wski (wokal), Michał "Młody" Łysejko
(perkusja) i Hubert Więcek (gitara baso-
wa).

"SŁOWEM I OBRAZEM" - projekt
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdni-
cy i Biblioteki w Policach nad Metują
25.03.2019

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w
Policach nad Metuji realizuje projekt "Sło-
wem i obrazem" dofinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej
2014-2020 Interreg V - A Republika Czeska
- Polska oraz budżetu państwa za pośrednic-
twem Euroregionu Glacensis.
20 tysięcy euro dofinansowania dostała
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
na wspólny projekt z biblioteką w Policach

ciąg dalszy ze str. 7
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przeglądu, pozwalają odkryć te utwory na
nowo, odnaleźć przesłanie autora i ukazać jak
ważnym elementem w wychowaniu Młode-
go Polaka jest patriotyzm.
Patronat honorowy nad Przeglądem objęli
Wojewoda Dolnośląski i Marszałek Wojewó-
dztwa Dolnośląskiego.

info: MDK Świdnica

PIERWSZE WIOSENNE KWIATY W
ŚWIDNICY

Wkrótce zakończone zostaną wiosenne nasa-
dzenia kwiatów, w tym bratków i stokrotek,
które ozdobią świdnickie pasy drogowe oraz
place i skwery. Różnokolorowymi bratkami
obsadzony zostanie pl. św. Małgorzaty.
Kwiaty pojawią się w kuwetach wokół małej
i dużej fontanny. Ozdobią one również teren
przy kamieniu pamięci przy pl. św. Małgorza-
ty,  skwer przy ul. Franciszkańskiej, plac
1000-lecia Państwa Polskiego, pasaż przy ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, skwer
przy ul. Marii Konopnickiej i Grodzkiej oraz
skwer przy ul. Dworcowej. 
W obrębie pasów drogowych kwiaty zakwit-
ną na rondach przy ul. Wałbrzyskiej/Polna
Droga oraz ul. Mikołaja Kopernika/Przemy-
słowej, jak również na wysepkach przy pl.
Grunwaldzkim. Bratki pojawią się także w
gazonach ustawionych przy ul. Mennickiej,
Trybunalskiej, Komunardów oraz na  pl.
Wolności i pod halą targową przy pl. Grun-
waldzkim. 
Już niedługo zakwitną także tulipany, któ-
rych cebule zostały posadzone jesienią ubie-
głego roku. Ozdobią one gazony przy al.
Niepodległości, skwer im. Lecha Kaczyń-
skiego, pl. Grunwaldzki, pl. Jana Pawła II, pl.
św. Małgorzaty oraz skwer przy ul. Wałowej.
Tulipany rosną również na świdnickich ron-
dach: Orląt Lwowskich, przy ul. Śląskiej/Pio-

nierów, ul. Pionierów/Sprzymierzeńców, ul.
Kliczkowskiej oraz zieleńcach przy ul. Boha-
terów Getta, ul. Komunardów i pl. Wolności.
Łącznie bratkami i stokrotkami obsadzona
zostanie powierzchnia ponad 500 metrów
kwadratowych, natomiast tulipany zajmują
obszar ponad 600 metrów kwadratowych. 

REKREACJA Z BIEGIEM NA ORIENTA-
CJĘ

Na trening biegowy połączony z biegiem na
orientację zaprasza mieszkańców w niedzie-
lę, 14 kwietnia prezydent Beata Moskal -
Słaniewska. O godz. 9.00 Świdnicka Grupa
Biegowa przeprowadzi lekki trening biego-
wy na dystansie około 5 kilometrów. Start
zaplanowano z parkingu przy Ośrodku Spor-
tu  i Rekreacji w Świdnicy przy ulicy Ślą-
skiej.
Biegacze dotrą do Bosmanatu, gdzie o godz.
10.00 rozpocznie się bieg na orientację. W
tym roku odbędzie się on w Parku Harcer-
skim. Polega on na odnalezieniu, w jak naj-
krótszym czasie, zaznaczonych na mapie
punktów kontrolnych. Po ukończonym biegu
będzie można wspólnie usmażyć kiełbaski na
ognisku przygotowanym przez świdnickich
harcerzy.
- Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i skie-
rowany nie tylko do biegaczy, ale do wszy-
stkich mieszkańców, tych dużych i tych
mniejszych, do całych rodzin. Bieg na orien-
tację zorganizuje Dolnośląski Związek

Orientacji Sportowej na
nowoczesnym sprzęcie
elektronicznym (system
SI) weryfikującym prze-
biegnięcie trasy i czas -
dodaje Radosław Wer-
ner, kierownik Biura
Sportu i Rekreacji Urzę-
du Miejskiego w Świd-
nicy. 
Zgłoszenia oraz regula-
min znajdują się na stro-
nie www.sport.swidni-
ca.pl.
W dniu imprezy w biu-
rze zawodów możliwe
są dodatkowe zgłosze-
nia lub korekty zgło-
szeń, jednak organizator
w tym przypadku nie
gwarantuje zawodniko-
wi otrzymania pełnych
świadczeń (mapa z trasą
oraz chip do pomiaru
czasu).
Park Centralny w Świd-
nicy najlepiej oświetlo-
ną inwestycją 2018 roku
Za oświetlenie i rewalo-
ryzację Parku Central-
nego Świdnica otrzyma-
ła  tytuł "Najlepszej in-
westycji oświetleniowej
2018 roku" w konkursie
organizowanym przez
Polski Związek Prze-
mysłu Oświetleniowe-
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nad Metuji na promocję polskich i czeskich
twórców pogranicza.
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 koń-
ca października zaplanowano m.in. warszta-
ty plenerowe w Policach nad Metuji oraz
konkurs, w którym wyłonieni zostaną auto-
rzy z dorobkiem literackim (jeden z Polski,
drugi z Czech), którym zostanie wydana
książka w tłumaczeniu na oba języki. Pod-
czas finału, który zaplanowano na połowę
czerwca w Świdnicy odbędzie się wystawa
poplenerowa połączona z promocją książek.
Podsumowanie odbędzie się także jesienią
po czeskiej stronie, a następnie wystawa
wróci do Polski.
To nie pierwszy projekt zrealizowany
wspólnie przez obie biblioteki. W 2012 roku
koordynowały "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 od-
bywały się spotkania dyrektorów placówek,
pomysłodawcy projektu oraz zespołów re-
alizujących projekt po obu stronach. Tym
projektem chcemy przybliżyć świdnicza-
nom i Czechom dorobek artystów i twórców
pogranicza, którzy cieszą się uznaniem w
swoim kraju, ale zupełnie nie są znani u
sąsiadów - mówi Ewa Cuban, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

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
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go. 13 marca, podczas XXVII Targów Świat-
ło 2019 w Warszawie, nagrodę odebrała pre-
zydent miasta Beata Moskal - Słaniewska.   
Konkurs ma na celu propagowanie aktywno-
ści inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. Je-
go zadaniem jest nagradzanie najlepszych in-
westycji oświetleniowych, propagowanie i
upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i
energooszczędnych rozwiązań technicznych
, dających możliwość osiągnięcia znacznych
oszczędności zużycia energii elektrycznej.
Komisja podkreśliła szczególny charakter in-
westycji, która dzięki zastosowanemu
oświetleniu, nadała Parkowi Centralnemu no-
wy, niepowtarzalny wygląd w porze nocnej,
czyniąc to miejsce atrakcyjnym również po
zmroku. Równocześnie komisja bardzo po-
zytywnie oceniła pozostałe inwestycje
oświetleniowe przestrzeni rekreacyjnych na
terenie miasta, czyli rewaloryzację Parku gen.
Władysława Sikorskiego w Świdnicy i skweru
przy placu 1000-lecia PP, a także rewitalizację
skweru przy placu Michała Drzymały oraz u
zbiegu ul. Wałowej, gen. W. Sikorskiego i Ko-
munardów, które ze względu na komplekso-
wość nadają Świdnicy wyjątkowy charakter.
Zdaniem Komisji profesjonalizm przeprowa-
dzonych zadań jest godny szczególnego pod-
kreślenia i nagrodzenia.
- Bardzo cieszy ta nagroda, która jest poprze-
dzona merytoryczną oceną  najlepszych fa-
chowców z branży. Estetyka tego miejsca oraz
bezpieczeństwo - to zalety często podkreślane
przez mieszkańców. Nagroda potwierdza także
aspekty związane z oszczędzaniem energii i
zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań -
mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 
Konkurs organizowany jest pod patronatem
Izby Architektów RP, Mazowieckiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa i Związ-
ku Gmin Wiejskich RP. Jego organizatorem
jest Polski Związek Przemysłu Oświetlenio-
wego - organizacja non-profit działająca na
rzecz edukacji i popularyzacji dobrych roz-
wiązań oświetleniowych. Każda zgłoszona
inwestycja oceniana jest przez zespół eksper-
cki, dokonujący wizji lokalnych w poszcze-
gólnych miejscowościach. 

KOBIETY W BIZNESIE 
Symbolicznie, bo w okolicy Dnia Kobiet zor-
ganizowane zostało spotkanie przeznaczone
dla przedsiębiorczyń, które świadomie budu-
ją swoją karierę i z powodzeniem funkcjonują
na mapie świdnickiego świata biznesu. Wy-
darzenie to było połączeniem dawki eksper-
ckiej wiedzy z możliwością nawiązania
współpracy. Nie zabrakło również gości z
miasta partnerskiego Trutnov.
Podczas prelekcji prowadzonej przez propa-
gatorkę edukacji finansowej i założycielkę
organizacji "Kobieta i Pieniądze" - Dominikę
Nawrocką, uczestniczki spotkania rozma-
wiały o własnych oraz powszechnie panują-
cych przekonaniach na temat pieniędzy . Po-
jawiło się wiele dyskusji i anegdot dotyczą-
cych sposobów utrzymywania płynności fi-
nansowej w firmie, zarządzania pieniędzmi
w związku i strategicznego prowadzeniu bu-
dżetu domowego. Pieniądze nie tylko zara-

biamy, gromadzimy i oszczędzamy, ale rów-
nież inwestujemy. Są narzędziem do realiza-
cji celów. Brak wiedzy i zaniedbania w kwe-
stii finansów doprowadzają do kłopotów fi-
nansowych, dlatego edukacja finansowa ko-
biet ma za zadanie, dosłownie i w przenośni,
wzbogacić ich życie.
W kolejnej części spotkania ekspert kuchni
roślinnej i redaktor naczelna magazynu
"Slowly Veggie" oraz "Wege przewodni-
czka" - Katarzyna Gubała odkrywała przed
Paniami tajniki kuchni wegetariańskiej, zdra-
dzając liczne triki na przygotowanie zdro-
wych potraw, jak na przykład bezy z wody po
cieciorce, czy tofucznica. Panie odkrywały
zamienniki dla cukru i miały okazję spróbo-
wać wielu ciekawych produktów, takich jak
mleko z kaszy jęczmiennej, cukier z cykorii,
albo czarną sól. Wydarzeniu towarzyszyła
również degustacja wegańskich przekąsek.
Świdnickie kobiety biznesu spędziły ten czas
na rozwoju osobistym i nawiązywaniu
współpracy. Informacje o kolejnych spotka-
niach organizowanych w ramach projektu
"Razem dla biznesu" można znaleźć na stro-
nie: http://um.swidnica .pl/pages/pl/dla-bi-
znesu/gminne-centrum-obslugi-inwestora-i
-eksportera/projekt-razem-dla-biznesu.php
oraz na Facebooku (https://www.facebo-
ok.com/swidnicarazemdlabiznesu/ ).

info: UM Świdnica

SPORT SZKOLNY
◆ HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

Chłopcy z SP 1 w Świdnicy wykorzystali atut
własnej hali wygrywając turniej Halowej pił-
ki nożnej klas 7-8 SP i 3 Gimn. Zawody w
ramach Współzawodnictwa szkolnego 2018-
2019 w czwartek 14 marca zgromadziły 7
reprezentacji świdnickich podstawówek. Po
rozstawieniu zespoły grały najpierw w
dwóch grupach eliminacyjnych, następnie po
dwie najlepsze walczyły dalej w ścisłych fi-
nałach. Zawodnicy jedynki nie tracąc gola
wygrali eliminacje pokonując kolejno SP 315
(6-0), SP 6 (2-0) i NSP Bliżej Dziecka (8-0).
W finałach w wyrównanym spotkaniu wygrali
z chłopcami z SP 4 (3-1) by następnie w ostat-
nim meczu pokonać drużynę SP 8 (2-0). O
dalszych miejsca na podium zadecydował
przedostatni mecz pomiędzy zespołami szóstki
i czwórki. Spotkanie ostatecznie wygrali chło-
pcy z SP 6 (2-0) choć losy ważyły się do ostat-
nich minut. Organizator imprezy, Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował dla
zespołów pamiątkowe dyplomy oraz medale.
Wyróżniono też najlepszych zawodników swo-
ich drużyn, zostali nimi: Robert Kaźmierczak
(SP 1), Oliwier Kruczek (SP 4), Fabian Tragarz
(SP 6), Jakub Jaworski (SP 8) , Mateusz Duboj-
ski (SP 105), Jakub Grobelny (SP 315), Jakub
Bucharowski (NSP Bliżej Dziecka).
Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współ-
zawodnictwa):
SP 1 - 10 pkt
SP 6 - 8 pkt
SP 4 - 7 pkt
SP 8 - 6 pkt
SP 315 - 5 pkt
SP 105 4 pkt
NSP Bliżej Dziecka - 3 pkt

info: OSiR Świdnica

GMINA ŚWIDNICA

PIKNIK WIOSENNY W BYSTRZYCY
GÓRNEJ  

W najbliższą sobotę, 23 marca sołtys i rada
sołecka Bystrzycy Górnej serdecznie zapra-
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RODGER HODGE: Łukasz Płoszajski
SEBASTIAN: Mariusz Ochociński
BRUNO FRUFFERELLI: Jan Kochano-
wski

PRZEGLĄD TEATRZYKÓW PRZED-
SZKOLNYCH "WYOBRAŹNIA BEZ
GRANIC"
Data rozpoczęcia: 2 kwietnia 2019
Data zakończenia: 5 kwietnia 2019
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: wstęp wolny

2 kwietnia
09.30 - Miejskie Przedszkole Integracyjne
nr 16 "Czerwone Kapturki"
09.55 - Przedszkole Miejskie nr 1 "Jak strach
na wróble szukał posady"
10.20 - Przedszkole Miejskie nr 14 "Dwie
Dorotki"
10.45 - Przedszkole Niepubliczne "Wesoła
Piątka" "W Krainie Szczęścia"
11.10 - Przedszkole Miejskie nr 15 "Tomcio,
Kasia i dwunastu braci"
11.35 - Społeczne Przedszkole "Akademia
Przedszkolaka" "Rzepka"

3 kwietnia
09.30 - Przedszkole Miejskie nr 4 "Zmar-
twienie Deszczowego Króla"
09.55 - Przedszkole Miejskie nr 3 "Czerwo-
ny Kapturek"
10.20 - Przedskole Niepubliczne "Promyk"
"Teatr do góry nogami"
10.45 - Niepubliczne Przedszkole "Europej-
ska Akademia Dziecka" "Łabędzie i jastrzę-
bie"
10.55 - Przedszkole Publiczne Zgromadze-
nia Sióstr Prezentek "Baśń o wawelskim
smoku"
11.20 - Oddział Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej nr 6 "Śpiąca królewna"
11.45 - Oddział Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej ŚSO "Bliżej Dziecka" "Cali-
neczka"

4 kwietnia
09.30 - Niepubliczne Przedszkole Językowe
"Abracadabra" "The Smartest Giant in
Town"
09.55 - Przedszkole Miejskie nr 6 "Czerwo-
ny Kapturek"
10.20 - Niepubliczne Przedszkole Językowe
"Calineczka" "Calineczka"
10.45 - Przedszkole Niepubliczne "Radosny
Delfinek" "Gdzie jesteś Cypisku?"
11.15 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy
Domek" "Wiosna w błękitnej sukience"
11.40 - Przedszkole Fundacji "Ut Unum
Sint" "Smok Rock"

5 kwietnia
10.00 zakończenie - rozdanie nagród i wy-
różnień.

"KRÓLEWNA Z DREWNA" (spektakl
familijny)
Data: 13 kwietnia 2019
Godzina: 16.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43

ciąg dalszy ze str. 9
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szają na PIKNIK WIOSENNY. W programie
liczne gry i zabawy rodzinne oraz smaczne
przekąski. Start imprezy o godz. 13.00 na
placu zabaw przy TRÓJKĄCIE POKOLEŃ.

SENIORZY W GMINIE CHĘTNIE SIĘ
SPOTYKAJĄ

Bez względu na porę roku, czy okoliczno-
ściowe święta. Seniorzy w gminie Świdnica
chętnie się spotykają. Tym razem w Pogorza-
le , na uroczystości zorganizowanej przez
Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy oraz
Radę Sołecka sołectwa Pogorzała.
Bardzo się cieszymy, że nasi seniorzy, zespo-
ły śpiewacze czynnie uczestniczą w życiu
kulturalnym swoich miejscowości. Integrują
się z wszystkimi mieszkańcami wsi, gminy i
nie tylko. Rozwijają swoje zainteresowania,
pasje, a czasem odkrywają nowe talenty. Do-
wodem na to są właśnie takie spotkania, jak
to w Pogorzale - podkreśla wójt Teresa Ma-
zurek.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli
m.in. seniorzy oraz goście, a wśród nich panie
Poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzy-
głocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,
wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, sekre-
tarz Jadwiga Generowicz. Muzycznym
akcentem był występ Zespołu śpiewaczego
"ale Babki" z kapelą.

JAKĄ SZKOŁĘ WYBRAĆ...CZYLI XVII
GIEŁDA EDUKACYJNA W GMINIE
ŚWIDNICA  

To już XVII edycja Giełdy Edukacyjnej, któ-
rej gospodarzem była Szkoła Podstawowa w
Lutomi Dolnej. W trakcie giełdy lokalne
szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjal-
ne) przedstawiały aktualną ofertę edukacyjną

dla uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Poprzez takie działania młodzież z
10 zaproszonych szkół podstawowych: gmi-
ny Świdnica, Jaworzyna Śląska i Marcinowi-
ce miała okazję spotkać się bezpośrednio z
przedstawicielami  konkretnych szkół.  Łą-
cznie w tym wydarzeniu uczestniczyło 497
przyszłych absolwentów.
Giełda w Lutomi to doskonała okazja do po-
znania oferty edukacyjnej szkół ponadgi-
mnazjalnych i wybranie właściwej drogi
swojego rozwoju. Jest jedyną okazja na
sprawdzenie ofert wszystkich dostępnych
placówek i porównanie ich atutów w jednym
miejscu. Dlatego, tak  ważne jest, aby ucznio-
wie korzystali z oferowanej pomocy - mówi
wójt gminy Teresa Mazurek.
Placówki w różnorodny sposób promowały
swoje oferty edukacyjne, począwszy od
tradycyjnych ulotek, broszur, kronik szkol-
nych, filmów reklamowych i prezentacji
multimedialnych, aż po występy wokalne,
przygotowywanie posiłków, mistrzowskie
jazdy rowerem, czesanie pięknych fryzur i
farbowanie włosów, projektowanie na
komputerze czy frezowanie poszczegól-
nych elementów.
Giełda Edukacyjna  stawia przede wszystkim
na celowość i dużą efektywność w przybliże-
niu uczniom wyboru szkoły, udzielaniu
wsparcia w podejmowaniu trafnych decyzji,
sprzyjających tworzeniu planów kariery i
projektowania życia. Zwłaszcza dzisiaj, we
współczesnym świecie, gdzie bardzo istotną
kwestią jest prawidłowo wybrana szkoła, a w
przyszłości zawód, który stanowi gwarancję
pewnego zadowolenia czy samorealizacji"-
podkreśla dyrektor Szkoły Podstawowej w
Lutomi Dolnej- Elżbieta Dolińska.

Bilety: 15 zł (parter) / 12 zł (balkon)

"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 wyko-
naniu aktorów Zdrojowego Teatru Anima-
cji ma to wszystko, co powinna mieć baśń:
magię, czary, walkę dobra ze złem. Ekscy-
tujące przygody i nie nachalną naukę o
lesie, drzewach, ale także o przyjaźni i
poświęceniu. Mała, psotna sosenka, córka
królewskiej pary, wyrusza w głąb ciemne-
go lasu. aby uratować swoich rodziców i
wszystkie drzewa przed straszliwym nie-
bezpieczeństwem. Przeżywa wiele przy-
gód, poznaje przyjaźń, miłość i ze zdumie-
niem odkrywa, czym jest prawdziwe
szczęście. Czy jej wyprawa zakończy się
sukcesem?
Poza walorami muzycznymi i plastyczny-
mi - głównie pięknymi, animowanymi lal-
kami - " Królewna z drewna" jest jedno-
cześnie doskonałą propozycją edukacyj-
ną, uczącą gatunków drzew oraz w atra-
kcyjnej formie zachęcającą do obcowania
z przyrodą.
reżyseria: Waldemar Wolański
scenariusz: Waldemar Wolański



Dużym wsparciem dla młodzieży okazały się
dodatkowe spotkania z doradcami zawodo-
wymi z Mobilnego Centrum Informacji Za-
wodowej z Wałbrzycha- z panią Sylwią Ma-
ciejowską oraz z doradcą z Młodzieżowego
Centrum Informacji Zawodowej OHP w
Świdnicy- z panią Iloną Janecką.
"Młodzież kończąca szkołę podstawową  i gi-
mnazjum jest w takim wieku, że wymaga jesz-
cze podpowiedzi i wskazania ścieżki, która po-
może doprowadzić do osiągnięcia wysokiego
standardu życiowego. Uczniowie potrzebują
informacji na temat szkół, a także możliwości,
jakie będą mieć po ich ukończeniu. tłumaczy
Edyta Zerka, doradca zawodowy z Lutomi Do-
lnej, główny pomysłodawca akcji.

PODWÓJNY SUKCES TENISISTÓW STO-
ŁOWYCH Z LUTOMI DOLNEJ  

Zdobyli czołowe miejsca w turnieju tenisa
stołowego strefy wałbrzyskiej, awansując

tym samym do finału wojewódzkiego. Mowa
o zawodnikach ze Szkoły Podstawowej w
Lutomi Dolnej, których uczeń klasy VI Do-
minik Studnicki będzie reprezentować szkołę
w turnieju ogólnopolskim.
W niedzielę, 3 marca 2019r. w Dobromierzu,
odbył się Turniej Tenisa Stołowego strefy
wałbrzyskiej, którego współorganizatorem
był LZS Świdnica. Liczną reprezentację sta-
nowili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Lutomi Dolnej, rywalizując w różnych gru-
pach wiekowych. Zajmując czołowe miejsca,
wywalczyli sobie udział w finale wojewódz-
kim, który odbył się w Sulikowie, 10 marca
2019r. oraz stypendia sportowe fundowane
przez Gminę Świdnica. Warto podkreślić, że
uczeń klasy VI tej , Dominik Studnicki, w
niedzielę 10 marca w finale wojewódzkim w
tenisie stołowym, zajął miejsce pierwsze i
reprezentować będzie szkołę w turnieju ogól-
nopolskim. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

MŁODE AKROBATKI Z LUTOMI NAJLE-
PSZE W PRADZE  

Kolejny sukces utalentowanych akrobatek ze
Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej. 9
marca w czeskiej Pradze odbył się Między-
narodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej,
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scenografia: Katarzyna Rynkiewicz
muzyka: Tomasz Walczak
choreografia: Joanna Wolańska
obsada: Zuzanna Łuczak, Diana Jonkisz, Li-
dia Lisowicz, Jacek Maksimowicz, Sylwe-
ster Kuper, Sławomir Mozolewski
Spektakl dla dzieci od 4+.

ŻONA DO ADOPCJI [spektakl komedio-
wy]
Data: 5 maja 2019
Godzina: 17.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 60 zł (parter) / 55 zł (balkon)
Organizator: Impresariat Artystyczny "Sta-
cja Art"

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. Żona Adama wyjeżdża.
Mieszkanie nawiedza natrętny domokrążca
i wróżbita.
Niespodziewanie pojawia się również Filip,
kolega z podstawówki. Do drzwi puka
przedstawicielka Ośrodka Adopcyjnego, o
której wizycie Adam zupełnie zapomniał.
Spokojne dotychczas życie bohatera wypeł-
nia się mnóstwem niedomówień, pomówień
i abstrakcyjnych insynuacji. A wszystko
przykryte płaszczem "normalności". Jak
rozwiąże się splot dziwnych wydarzeń? Czy
prawdziwych przyjaciół rzeczywiście po-
znaje się w biedzie?
Trzeba to zobaczyć.

PRZEGLĄD PIOSENKI LITERAC-
KIEJ PAPALI 2019
Data: 24 maja 2019
Godzina: 10.00 (konkurs); 18.30 (koncert
laureatów i gwiazdy wieczoru)
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 10 zł / 8 zł (dla seniorów) | w dniu
imprezy: 15 zł / 13 zł (dla seniorów)

Przegląd jest imprezą otwartą dla amatorów
i posiada charakter konkursowo-promocyj-
ny - to wydarzenie dla wszystkich, którzy
kochają piosenkę literacką. Całość wieńczy
koncert laureatów i gwiazdy wieczoru, którą
w tym roku będzie Konrad Imiela. Dyrektor
Teatru Muzycznego "Capitol" we Wrocła-
wiu nie tylko wystąpi z recitalem, ale też
poprowadzi warsztaty i zasiądzie w jury
konkursu.
Plan dnia:
07.30 - 10.00 - otwarcie biura festiwalowe-
go, odbiór identyfikatorów.
08.00 - 09.30 - próby akustyczne
10.00 - 14.30 - konkurs i podsumowanie
przewodniczącego Jury
15.00 - 18.00 - warsztaty, posiłek
18.30 - 20.00 - koncert laureatów i gwiazdy
wieczoru
Wszystkich zainteresowanych udziałem w
PaPaLi zachęcamy do zapoznania się z regu-
laminem i wypełnienia karty zgłoszeniowej.



Emerytowany ks. proboszcz Gerhard
Michel wraz z 22 mieszkańcami swojej
dawnej parafii w Bochum oraz 14 miesz-
kańcami Bottrop, gdzie obecnie mieszka,
wybrał się niedawno w podróż do Polski.
Chciano uczestniczyć w 25 rocznicy nawią-
zania stosunków partnerskich między nie-
miecką parafią pod wezwaniem Bożego
Ciała w Bochum, a polską parafią pod wez-
waniem Świętych Stanisława i Wacława w
Świdnicy. 

Z tej okazji 1 maja 2005 r. w dzisiej-
szej katedrze mszę św. koncelebrowali ks.
biskup świdnicki Ignacy Dec, proboszcz
katedry ks. prałat Jan Bagiński, dawny
proboszcz świdnicki ks. kanonik Ludwik
Sosnowski (obecnie proboszcz w Mięki-
nii), urodzony w Świdnicy ks. wikariusz
Wojciech Kania z Namysłowa oraz ks.
proboszcz Gerhard Michel z Bottrop w
Niemczech. 

Ks. biskup w biegłej niemczyźnie wyra-
ził podziw i wdzięczność za długotrwałą
żywotność kontaktów partnerskich. Kaza-
nie ks. Bagińskiego tłumaczył poprawnie

mgr Sobiesław Nowotny, a przekład kaza-
nia ks. Michela odczytał pięknie mgr inż.
Paweł Żuraw. 

Po mszy św. prezydent Świdnicy mgr
inż. Wojciech Murdzek wręczył ks. Miche-
lowi dyplom honorowy miasta Świdnicy w
dowód uznania:

 "Za serce i trud włożony w nawiązanie
dialogu pomiędzy parafiami..., który trwa
po dziś dzień". 

Po nabożeństwie uczestnicy podróży i
zaproszeni goście spotkali się na obiedzie w
hotelu "Piast-Roman" i podzielili się wspo-
mnieniami. Na obiedzie tym byli m.in. obe-
cni uczestnicy pierwszego spotkania z 11
maja 1980 r.: ks. kanonik Augustyn Oleksy
(obecnie proboszcz w Jeleniej Górze), pro-
fesor Edmund Nawrocki, Honorata Doma-

gała, Urszula Frąckiewicz, Grażyna Kow-
nacka. 

Wielu uczestników pierwszego spot-
kania sprzed 25 lat (dziś 39 lat - dop.

red.)nie żyje, więc pod przewodnictwem
księży Michela i Sosnowskiego modlono się
za ich dusze na cmentarzu przy al. Brzozo-
wej. 

Ponadto goście niemieccy zwiedzili
Kotlinę Kłodzką, Krzyżową i zamek Książ.
Uczestniczyli także w modlitwie na terenie
byłego obozu koncentracyjnego w Gross
Rosen, gdzie złożyli wieniec pod pomni-
kiem ofiar. 

Następnie odbyli podróż po Polsce
zwiedzając Częstochowę, Kraków, Zakopa-
ne, Trzebnicę i Wrocław. 

Po jedenastodniowej podróży powrócili
do Niemiec. 

W oparciu o artykuł 
ks. Gerarda Michela opracował Z. R. 
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gdzie Karolina Kozieł, Amelia Cieślak i Ro-
ksana Niedziałkowska zdobyły złoty medal.
W zawodach wzięło 250 drużyn akrobatycz-
nych z Czech, Niemiec i Polski. Świetnie
spisała się sztandarowa trójka "Acro Clubu"
w składzie: Karolina Kozieł, Amelia Cieślak
i Roksana Niedziałkowska, które zajęły I
miejsce. Warto nadmienić, że dziewczyny na
co dzień trenują pod okiem Pani Anny Kozieł,
nauczyciela wychowania fizycznego ze
Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, są
także reprezentantkami kadry Polski w akro-
batyce sportowej. Z kolei brązowy medal
wywalczyła trójka w składzie: Marika Rud-
nicka, Nikola Fedorowicz i Sara Trzyna. Ro-
ksana Niedziałkowska i Marika Rudnicka to
uczennice Szkoły Podstawowej w Lutomi
Dolnej. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

ZNOWU ZŁOTO Z DRUŻYNÓWKI W
TAEKWONDO  

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że
uczeń V klasy Szkoły Podstawowej w By-
strzycy Górnej Maciej Dobrowolski wraz z
klubowym kolegą Hubertem Jasinowskim
wywalczyli dwa złote medale na Drużyno-
wych Mistrzostwach Polski w Taekwondo.
Impreza Związku Sportowego Polskiej Unii
Taekwondo odbyła się 10 marca 2019 r. w
Zawierciu. "Gryfiacy" zdobyli medale w
konkurencjach: walki "touch contact" oraz w
"technikach szybkościowych". Maciek jest
zawodnikiem UKS Taekwondo Gryf Świdni-

ca . Serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

KOLEJNE ŚRODKI NA USUWANIE SKUT-
KÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH  

Blisko 74 mln zł. otrzymają 33 gminy i po-
wiaty w woj. dolnośląskim na odbudowę
dróg gminnych, mostów i budynków użyte-
czności publicznej. Wśród nich jest gmina
Świdnica. To kolejne środki, przyznane przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, które pozwolą na remonty dróg
gminnych w gminie Świdnica.
12 marca promesę w wysokości 400 tys. zł w
Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu
odebrała wójt gminy Świdnica Teresa Mazu-
rek. Przyznane środki zostaną przeznaczone
na odbudowę drogi gminnej w Boleścinie.
Tylko w 2018 r. dzięki rządowej pomocy
odbudowano 2 drogi gminne w Bojanicach i
Makowicach. Zadania zostały dofinansowane
w formie dotacji celowej z budżetu państwa w
ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
w łącznej kwocie ponad 1,6 mln zł.

ZAPROSZENIE NA IV EDYCJĘ AGRO
AKADEMII

Bank BGŻ BNP Paribas już po raz czwarty
organizuje spotkania z cyklu Agro Akademia,
wychodząc w ten sposób do rolników z wie-
dzą przydatną w prowadzeniu gospodarstwa.
Zaproszenie do udziału kierowane jest za-
równo do dotychczasowych, jak i potencjal-
nych klientów Banku z branży agro. W tego-
rocznej edycji odbędzie się 8 spotkań, ostat-
nie zaplanowano na koniec marca.
Tematyka bieżącej edycji Agro Akademii po-
święcona będzie głównie nadchodzącym zmia-
nom jakie czekają polskie rolnictwo w najbliż-
szym czasie. Współpracujący z Bankiem eks-

perci, z różnych dziedzin, będą dzielili się pod-
czas spotkań wiedzą o wybranych aktualnych
tematach dotyczących polskiego rolnictwa.
IV edycja Agro Akademii jest kontynuacją
tematów poprzednich spotkań. W perspekty-
wie nowego finasowania, w dobie rosnących
oczekiwań konsumentów, zwiększającej się
konkurencyjności, nacisku na aspekt ochro-
ny środowiska oraz zmian jakie czekają rol-
nictwo w sektorze technologii uprawy, pol-
skiego rolnika czeka w najbliższym czasie
wiele wyzwań. Eksperci Agro Akademii będą
mówili o możliwości zmniejszenia kosztów
poprzez zastosowanie energii odnawialnej
oraz o obowiązujących już przepisach doty-
czących racjonalnego stosowania nawozów i
ich właściwego przechowywania.
Cieszący się uznaniem podczas ubiegłych edy-
cji blok tematyczny dotyczący rozwoju osobis-
tych umiejętności ogólnych, m.in. z zakresu
negocjacji, komunikacji w biznesie, psycholo-
gii sprzedaży itp. będzie kontynuowany rów-
nież w bieżącej edycji Agro Akademii.
Tegoroczną edycję zakończy wyjątkowe
spotkanie: Agro Akademia dla Kobiet z od-
rębnie przygotowanym programem prelekcji,
skupiającym się na podkreśleniu roli kobiet
w rolnictwie oraz najnowszych tendencjach
światowych i europejskich we wspieraniu
przedsiębiorczości kobiet z segmentu agro.
W czasie tego spotkania zaplanowano rów-
nież przedstawienie wyników raportu "Po-
wer Woman" oraz wykład motywacyjny.
Zapraszamy zainteresowanych rolników do
udziału w spotkaniach w Agro Akademii.
Harmonogram spotkań i formularz rejestra-
cyjny (wypełnienie, którego jest warunkiem
niezbędnym wzięcia udziału w Agro Akade-
mii) znajdują się na stronie http://agroakade-
mia.com.pl/ 
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OGŁOSZENIA
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 Koniecznie ureguluj wszystkie zobo-
wiązania. Jeżeli masz taką możliwość, postaraj
się trochę odłożyć. W niedalekiej przyszłości
otrzymasz niesamowitą propozycję. Będziesz
musiał w związku z nią ponieść pewne koszty.
Ale na pewno się opłaci. Na pierwszy plan wyjdą
teraz sprawy sercowe. 
BYK Zmienna pogoda sprawi, że poczujesz się
senny i zmęczony. Nie będziesz miał na nic ochoty.
Powinieneś odpocząć. Nie może być to jednak wy-
poczynek bierny. Ruch na świeżym powietrzu po-
prawi Twoją formę i samopoczucie. Nie martw się o
pieniądze. Niebawem będziesz miał ich więcej. 
BLIŹNIĘTA Dobry tydzień na łagodzenie kon-
fliktów i dawnych urazów. Wykorzystaj okazję,
aby odnowić dawne przyjaźnie i znajomości. To
jedyny sposób, abyś przestał się nudzić i nabrał
chęci do pracy, którą trzeba będzie wykonać.
Bardzo dobra sytuacja finansowa. Nie bądź jed-
nak rozrzutny. 
RAK Tydzień upłynie pod znakiem porządków.
Będziesz bardzo zajęty i niewiele czasu pozostanie
Ci na przyjemności. W pracy powstanie konflikt,
który zepsuje atmosferę i humor Twoim kolegom.
Na szczęście Ciebie on nie będzie dotyczył. Postaraj
się jednak nie zabierać zdania w tej sprawie. 
LEW Powinieneś bardziej skupić się na bliskich.
Od dawna przestałeś interesować się ich sprawa-
mi, a codzienne relacje ograniczają się tylko do
krótkich rozmów na tematy domowe. Postaraj się
częściej okazywać swoje uczucia. Rodzina bar-
dzo Cię teraz potrzebuje. 
PANNA Z każdym dniem będzie lepiej. Nie warto
się więc tak bardzo przejmować. Wiele problemów
rozwiążesz bez większego wysiłku. Wystarczy tyl-

ko dobrze pomyśleć. Masz wiele możliwości
które powinieneś wykorzystać. Nie poddawaj się
przygnębieniu. W piątek miła niespodzianka. 
WAGA Ktoś oczekuje, że szybko podejmiesz
ważną decyzję, od której bardzo wiele będzie
zależało. Nie powinieneś długo z tym zwlekać,
tym bardziej, że sprawa jest oczywista, a roz-
wiązanie tylko jedno. Sprawy finansowe prze-
staną spędzać Ci sen z powiek. Z każdym dniem
będziesz miał lepszy humor. 
SKORPION Brak pieniędzy to jeszcze nie ko-
niec świata. Póki ich nie będzie postaraj się skon-
centrować na innych ważnych rzeczach. Nieba-
wem czekają Cię miłe chwile spędzone w gronie
bliższej i dalszej rodziny. Będziesz z wielką ra-
dością i nadzieją oczekiwał tego spotkania. 
STRZELEC Będziesz miał teraz bardzo wiele
pracy. Warto, abyś wszystko dokładnie zaplano-
wał. Czasu jest bowiem bardzo mało. Możesz
liczyć na pomoc ze strony partnera. Nie wyko-
rzystuj jednak sytuacji i nie zrzucaj wszystkiego
na jego barki. Dobrym dniem będzie wtorek. 
KOZIOROŻEC Brak wiary we własne możli-
wości jest poważną przeszkodą do osiągnięcia
sukcesu. Nie bój się wyrażać własnych myśli i
poglądów, które mogą wiele wnieść do spraw,
którymi się aktualnie zajmujesz. Koniecznie
spotkaj się z osobą spod znaku Wagi, ma dla
Ciebie interesujące wieści. 
WODNIK Co odwlecze, to nie uciecze. Nie ma
sensu, abyś przeciągał tę sprawę w nieskończo-
ność. Postaraj się jak najszybciej znaleźć jakieś
sensowne rozwiązanie. Pomyślnie ułożą się spra-
wy finansowe. Nawet się nie spodziewasz jak
bardzo. Zadbaj o dobrą atmosferę w domu. 
RYBY W tym tygodniu unikaj sytuacji konfli-
ktowych i ryzykownych posunięć. Gwiazdy nie
będą Ci sprzyjały w tych okolicznościach. Skon-
centruj się teraz na wykonywanej pracy. Pojawią
się nowe sprawy, którymi będziesz musiał się
zająć. 

◆ 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 
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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
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