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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

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

TRUSKAWKA #1: świdnicki przegląd
muzyczny
30.03.2019, godz. 20:00
06.04.2019, godz. 20:00
13.04.2019, godz. 20:00
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ŚWIDNICA

DNI OTWARTE W I LO
29 marca 2019r. (godz.10.00) organizujemy
na terenie naszej szkoły Dzień Politechniki
Wrocławskiej. Gośćmi w tym dniu będą
między innymi: Prof. dr hab.inż. Andrzej
Dziedzic - prorektor ds. nauczania, Dr hab.
Inż. Rafał Walczak, profesor Politechniki
Wrocławskiej - dziekan wydziału Elektro-
niki Mikrosystemów i Fotoniki. Ten dzień
jest dla nas szczególny, bo nasze liceum
jest objęte patronatem Politechniki Wroc-
ławskiej. 
W programie tego dnia znajdzie się:
* wykład inauguracyjny "Politechnika Wroc-
ławska - inżynieria Twojej przyszłości" -
prof. Rafał Walczak,
* warsztaty dla uczniów ostatnich klas szkoły
podstawowej,

* "Scorpio X nie tylko łazik marsjański" -
prezentacja, Studenckie Koło Naukowe Po-
jazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD,
* "Mikrosystemy i fotonika wokół nas" - dr
hab. inż. Damian Pucicki, Wydział Elektroni-
ki Mikrosystemów i Fotoniki,
* "Oblicza chemii" - pokaz, dr hab. inż. Elż-
bieta Wojaczyńska,
* "Wahadło prawdę Ci powie" - warsztaty z
fizyki, mgr Artur Żydek,
* wykłady dla licealistów
*"Marzenia stają się rzeczywistością" - pre-
zentacja oferty dydaktycznej Politechniki
Wrocławskiej - Małgorzata Smutkiewicz i
Mateusz Przygoda, Dział Rekrutacji Polite-
chniki Wrocławskiej.
* "Technologia wokół nas, czyli po co nam
inżynierowie?" - wykład,
dr inż. Piotr Jadwiszczak, prodziekan Wy-
działu Inżynierii Środowiska.

I LO Świdnica

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZI-
CÓW - SĄ JESZCZE MIEJSCA

"Świadomość i odprężenie w relacji z dziec-
kiem" - na warsztaty pod tym hasłem zapra-
sza świdnicka Akademia Nauki - Centrum

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl
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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

IV LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU
POLONIA-STAL Ś-CA - BIELAWIAN-
KA
30.03.2019, godz. 15:00
Bardzo dobrze spisujący się w rundzie wio-
sennej piłkarze Dabro-Bau Polonii-Stali
Świdnica powalczą o czwarte kolejne zwy-
cięstwo.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

KONCERT ORGANOWY W 334 RO-
CZNICĘ URODZIN J. S. BACHA
31.03.2019, godz. 17:00
Koncert z okazji urodzin J.S Bacha odbędzie
się w niedzielę 31 marca 2019 o godz. 17.00
w Kościele Pokoju w Świdnicy. Grać będą
Maciej i Zuzanna Batorowie oraz Jakub Mo-
neta. W programie m.in. Toccata i Fuga do-
rycka, Fantazja i Fuga G-moll, Toccata i
Fuga F-dur.
Wstęp wolny, miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, organizator: Parafia E-A w Świd-
nicy

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

ALCHEMIA TEATRALNA: WAR-
SZTATY RECYTATORSKIE
03.04.2019, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury w ramach pro-
jektu Alchemia teatralna organizuje konsul-
tacje recytatorskie dla osób przygotowują-
cych się do udziału w Ogólnopolskim Kon-
kursie Recytatorskim. Konsultacje popro-
wadzi Andrzej Błażewicz.

www.expressem.eu

Świadomego Rozwoju. Zapisy trwają do 25
marca.
Warsztaty są zaplanowane na sobotę, 30 mar-
ca, na godz. 9.00-14.00. - Prowadzący to
Paweł Hoffman, psychoterapeuta i trener -
mówi Katarzyna Bryndza z Akademii Nauki
w Świdnicy. - Zapraszamy nie tylko rodzi-
ców, ale i pedagogów i wszystkich, którzy
pracują z dziećmi.
Termin: sobota, 30 marca, godz. 18.00
Miejsce: Akademia Nauki - Centrum Świa-
domego Rozwoju
58-100 Świdnica, Rynek 38/3
Zapisy: SMS z imieniem i nazwiskiem na
numer tel. 600317024 oraz na fanpage
https://www.facebook.com/akademianauki
swidnica/ .

DUCH BANACHA W II LO, CZYLI DNI
PATRONA

W piątek 22 marca i w poniedziałek 25 marca
świętowaliśmy w II Liceum Ogólnokształcą-
cym Dni Patrona, czyli Stefana Banacha.
Klasy pierwsze mogły zmierzyć się z nieła-
twymi pytaniami, dotyczącymi życia i pracy
naukowej wielkiego matematyka. Wyzwa-
niem okazały się dla wszystkich zadania
matematyczne. Najlepsza drużyna to ucznio-
wie z klasy 1d: Kacper Kluzek, Jakub Konie-
czny i Michał Kalinowski. 
Autorką zadań była Kinga Kępa z 2a, która
również wyśmienicie sprawdziła się w roli
prowadzącej Konkurs. Jego jury, czyli p. Ali-
cja Stawarz, p. Małgorzata Krawczyk, p. Re-
nata Duda i Konrad Sosnowski, uczeń klasy
2a, nie tylko oceniało wystąpienia zespołów,
ale także smak i wygląd ,,Banaszków" - cia-

steczek firmowych uroczystości. Bezkonku-
rencyjny okazał się wypiek Ani Bartoszek z
kl. 2c. W piątek rozstrzygnięto też Konkurs
na Przebranie w stylu lat 20. i 30. XX wieku.
Wszystkie stroje były bardzo pomysłowe i
niepowtarzalne, ale jury nagrodziło Agatę
Bielińską z kl. 1 c, Dawida Uszyńskiego z kl.
1b i Natalię Janiszewską z kl. 2d. Sobie rów-
nych w tym Konkursie nie miała pani Agnie-
szka Grymek. Punkt kulminacyjny piątko-
wych wydarzeń to wykład pana profesora
Wiesława Żelazki, znanego naukowca, który
w barwny sposób, z dużym zaangażowaniem
opowiadał o ciekawostkach z życia matema-
tyków, a także próbował w miarę przejrzyście
wyjaśnić zebranym w auli, czym jest prze-
strzeń Banacha. Nasz gość z towarzyszącą
mu panią doktor Dorotą Czarnocką z Instytu-
tu Matematyki PAN pomagali panu dyrekto-
rowi Jackowi Iwanczowi i pani dyrektor Zofii
Skowrońskiej - Wiśniewskiej wręczyć STE-
FANY 2019- statuetki dla wyróżniających się
w różnych dziedzinach tegorocznych matu-
rzystów. W poniedziałek klasy drugie wyka-
zały się inwencją twórczą, poczuciem humo-
ru i oczywiście zdolnościami aktorskimi w
Konkursie na Scenkę inspirowaną życiem
Stefana Banacha. Klasa 2d przeniosła wi-

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp wolny, obowiązują zaproszenia,
miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
organizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: LEKCJA O
INSCENIZACJACH SZEKSPIRO-
WSKIEGO HAMLETA
05.04.2019, godz. 09:00
Zbliżający się "Hamlet" Alchemii teatralnej
to dobra okazja, by przypomnieć historię
inscenizacji "Hamleta", które w II poł. XX i
w XXI wieku wyznaczały kolejne przełomy
w rozwoju myślenia o dramatach Szekspira
oraz miały trwały i znaczący wpływ na roz-
wój współczesnego języka teatralnego w
ogóle.
Wstęp wolny, miejsce: III LO w Świdnicy
(9.00), Galeria Fotografii, Rynek 44 (12.00),
organizator: ŚOK

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 zdą-
żył udowodnić, że jest jedną z najjaśniej-
szych gwiazd polskiego kabaretu. To
właśnie KSM wprowadził na scenę, a po-
tem w codzienne anegdoty całą masę
charakterystycznych postaci, powiedzeń i
żartów.
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

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR ŚWID-
NICA - ASPR ZAWADZKIE
07.04.2019, godz. 18:00
ASPR Zawadzkie będzie kolejnym przeciw-
nikiem szczypiornistów ŚKPR-u Świdnica.
Świdniczanie wygrali w Zawadzkiem, czy

dzów na krakowskie Planty, 2c do Kawiarni
Szkockiej, 2b na Uniwersytet Lwowski, a 2a
na Cmentarz Łyczakowski, gdzie przybyły
duchy Stefana Banacha, Gabrieli Zapolskiej
i Marii Konopnickiej. Najgłośniejsze brawa
otrzymała klasa 2a, która wygrała Konkurs,
ale przegranych nie było, bo wszyscy celują-
co sprostali wyzwaniu. W roli prowadzących
na scenie brylowali Ola Żelazowska i Antoni
Wojtasik (oboje z klasy 2a). Na zakończenie
obchodów Dni Patrona Karolina Warzecha z
kl. 2b odczytała pierwszą propozycję hymnu
szkoły, którego autorką jest pani Maria Szy-
mańska. Mamy nadzieję, że kolejne wersje

pojawią się niebawem. Koordynatorka Dni
Banacha 2019, Renata Duda, oraz jej wspa-
niała matematyczno-fizyczna klasa 2a spisali
się na medal. Wszystkim dziękujemy za
aktywny udział w przedsięwzięciu. 

II LO Świdnica

"W POSZUKIWANIU WIOSNY NA SZLA-
KU ZAMKÓW PIASTOWSKICH"

XXIII Rajd Pieszy III LO w Świdnicy "Za-
mek Grodno 2019" już za nami.
W tym roku, 21 marca w imprezie wzięło
udział 70 uczniów z klas 1a, 1b, 1c, 1d, 2b,
2c, 2d, 3b, 3c oraz 9 nauczycieli i opiekunów.
Była to wędrówka piesza zielonym Szlakiem
Zamków Piastowskich, którą rozpoczęliśmy
w Modliszowie a skończyliśmy w Zagórzu
Śląskim na Zamku Grodno, gdzie czekało na
wszystkich ognisko z kiełbaskami. Rajd miał
charakter punktowy, oceniane były następu-
jące zadania: test turystyczno-krajoznawczy,
udzielanie pierwszej pomocy oraz konkurs na

www.expressem.eu www.expressem.eu
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wynik ten powtórzą także przed własną pub-
licznością?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

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

FEMINIZM W RODZINIE. CZY MAMY
RÓWNOUPRAWNIENIE W DOMU?
12.04.2019, godz. 17:00
W programie: prezentacja sytuacji kobiet w
XVIII w. na przykładzie życia Lucyny
Ćwierczakiewiczowej ,debata  "Równo-
uprawnienie w zakresie obowiązków domo-
wych", konkurs kulinarny "Leguminy Lucy-
ny"- przygotowanie deserów/ ciast wg prze-
pisów Lucyny Ćwierczakiewiczowej z
książki "365 obiadów za 5 zł"
Wstęp bezpłatny, miejsce: Centrum Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych, organiza-
tor: UM ROP

ALCHEMIA TEATRALNA: "HAM-
LET" (spektakl)
12.04.2019, godz. 19:00
Po tym jak dorosła Alchemia wystawiła
"Rzecz o Hamlecie w pewnym powiecie" po
tekst najbardziej znanego dramatopisarza
wszech czasów sięga młodzież pod opieką
Andrzeja Błażewicza. Hamlet w wydaniu
młodej Alchemii będzie opowieścią o brutal-
nej walce o władzę w świecie pozbawionym
szczerej miłości.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

V LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU
POLONIA-STAL Ś-CA - ŚLĄSK II
WROCŁAW
13.04.2019, godz. 16:00
Szlagier. Bardzo dobrze spisująca się wiosną
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica spróbuje
pokonać lidera tabeli - Śląsk II Wrocław.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

"KRÓLEWNA Z DREWNA" (SPE-
KTAKL FAMILIJNY)
13.04.2019, godz. 16:00

wiosenną piosenkę rajdową. Puchar Prze-
chodni Dyrektora III LO i słodkie upominki
zdobyła klasa 3c, której opiekunkami były:
wychowawczyni pani Agnieszka Polak i pani
Marta Lasocka.
Komandorem Rajdu po raz czternasty była
pani Mariola Makarska-Janicka. Dyrektor
Krzysztof Frączek wręczył puchar przechod-
ni, a także dyplomy dla wszystkich klas i
opiekunów oraz dla TOP Marzanny.

III LO Świdnica

MŁODZI GERMANIŚCI 
Już po raz ósmy 23 marca 2019 roku w III.
Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skło-
dowskiej-Curie spotkali się gimnazjaliści i
uczniowie szkół podstawowych zaintereso-
wani językiem niemieckim.
Tradycyjnie już odbył się w Konkurs Języka
Niemieckiego dla klas gimnazjalnych i szkół
podstawowych "Wie weit bist du jetzt?" .
Organizatorem konkursu jest III LO z inicja-
tywy nauczycieli języka niemieckiego Jolan-
ty Wiktorko i Adriana Gnilki.
W konkursie wzięli udział młodzi germaniści i
uczniowie szkół podstawowych ze szkół świd-
nickich, a także powiatu świdnickiego . Celem
konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zaintere-
sowania językiem niemieckim i kulturą krajów
niemieckiego obszaru językowego.
Uczestnicy konkursu zmagali się z testem
leksykalno-gramatycznym, a także spraw-
dzianem wiadomości, dotyczących geografii,
historii, polityki, kultury czy sportu krajów
niemieckiego obszaru językowego.
Organizatorzy konkursu germaniści pp. Ad-
rian Gnilka i Jolanta Wiktorko składają po-
dziękowania klasom II a i II b za pomoc w
organizacji tegorocznej edycji konkursu.
Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Le-
ktorKlett.
Laureaci konkursu, otrzymają nagrody pod-
czas dnia otwartego III LO 30 marca 2019
roku z rąk Dyrektora Szkoły pana Krzysztofa
Frączka i organizatorów zmagań językowych
pp. Adriana Gnilki i Jolanty Wiktorko.

III LO Świdnica

WSPANIAŁY SUKCES KASI SZULC Z III
LO W ŚWIDNICY

Kasia Szulc, uczennica klasy 2a (humanisty-
cznej z edukacją muzyczną i teatralną) Lice-
um Skłodowskiej w Świdnicy, zakwalifi-
kowała się do finału Dolnośląskiej Gali Ta-
lentów. Nasza wokalistka znalazła się w gro-
nie czwórki uczestników z regionu wałbrzy-
skiego, którzy 30 maja w Oleśnicy zaprezen-
tują swoje zdolności.
Rejonowe eliminacje odbyły się w auli Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. An-
gelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

III LO Świdnica

W MDK...
◆  "PRZEBÓJ Z JAJEM" - LISTA UCZE-

STNIKÓW
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
XVI Konkursie Piosenki dla Dzieci i Mło-
dzieży "Przebój z jajem", który odbędzie się
1 kwietnia 2019 r. , godz. 10:00 w Klubie
Bolko, Plac Grunwaldzki 11, Świdnica. Ce-
lem konkursu jest popularyzacja śpiewania
wśród dzieci i młodzieży, samokształcenie
muzyczne i możliwość niezależnej prezenta-
cji ulubionych przebojów.
Lista uczestników:
"DON" - Dziecięca Orkiestra Nienadęta
utwór: "Od rana mam dobry humor", aut.
Majka Jeżowska; "MON" - Młodzieżowa Or-
kiestra Nienadęta utwór: "Piękne życie spę-
dzają kowboje", aut. Gang Marcela I Trady-
cyjne& Biesiady; Agnieszka Sienatycka
utwór: "Na plaży fajnie jest", sł. Jerzy Bielu-
nas, muz. Maria Jeżowska; Dominik Wożyń-
ski utwór: "Blues Bujany", sł. Jacek Cygan,
muz. Maria Jeżowska; Martyna Korkiewicz

ciąg dalszy na str. 6
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"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

ALCHEMIA TEATRALNA: WAR-
SZTATY DRAMATOPISARSKIE Z
MATEUSZEM PAKUŁĄ
26.04 - godz. 15.30-18.30 
27.04  godz.10.30- 14.30 
Mateusz Pakuła (1983)  dramatopisarz i dra-
maturg. Absolwent dramaturgii na Wydziale
Reżyserii Dramatu w PWST w Krakowie.
Laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicz-
nej (Smutki tropików) oraz trzykrotny fina-
lista tego Konkursu.
Wstęp obowiązują zapisy do 19 kwietnia,
miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK

SPOTKANIE AUTORSKIE Z HELENĄ
SEMENETZ-KWIATKOWSKĄ
26.04.2019, godz. 18:00
Spotkanie autorskie,połączone z promocją
książki Heleny Semenetz KLUCZ ŻYCIA
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
"ADEAMA & SECOND LINE"
26.04.2019, godz. 19:15
Adeama & Second Line, to blues, soul, jazz
i rock podane w energetyczny i pełen emocji
sposób. Muzycy przeplatają piosenki w wy-
konaniu adeamy utworami instrumentalny-
mi autorstwa Marka Waszczyńskiego i

utwór: "Tak bardzo się starałem"; Maja Kała-
marz utwór: "O mnie się nie martw"; Łucja
Bojnowska utwór: "Pocałuj żabkę w łapkę";
Dorota Krawczyk utwór: "Czarownica"; An-
na Sobkowicz utwór: "Straszny budzik", sł.
Elżbieta Buczyńska, muz. Jarosław Piątko-
wski; Jagoda Łysoń utwór: "Modelka", aut.
Ewa Farna; Marek Angierman utwór: "To jest
rock and roll", sł. T. Szarwaryn, muz. D.
Jaros; Aleksandra Poźniak utwór: "Model-
ka", aut. Ewa Farna; Hanna Stanejko utwór:
"Biegniemy brzegiem oceanu", sł. E. Andrze-
jewska, muz. K. Mroziński; Emilia Nowak
utwór: "Muzeum i dziewczyna"; Zofia Lipa
utwór: "Gdzie ci mężczyźni"; Daria Kwieciń-
ska utwór: "Mój pierwszy bal"; Konstancja
Kulak utwór: "Nie zakocham się w Tobie";
Apolonia Pohl utwór: "Taka inna piosenka"
sł. Jerzy Jarek, muz. Wiesław Michalski; Na-
tasza Sztych utwór: "Jestem kotem", sł. Ewa
Andrzejewska, muz. Krzysztof Mroziński;
INIEMAMOCNE3 utwór: "Ponad chmury",
sł. Tadeusz Szarwaryn, muz. Dariusz Jaros;
Zespół "Wirusy" utwór: "Wesoły twist" pio-
senka z repertuaru Heleny Majdaniec; Ju-
niors utwór: "Cud w szafie"; Zespół Wokalny
"Luźny Skład" utwór: "Ciągle Pada"; Zespół
Wokalny "Zygzak" utwór: "Tygrys i słoń";
Zespół "Four Team" utwór: "Piosenka Ewry-
badyczna" sł. E. Andrzejewska, muz. K. Mro-
ziński; Akwamaryn utwór: "Ballada o kró-
lewnie i grajku".

info: MDK Świdnica

◆ "CO W TRAWIE PISZCZY ?" - MAJA I
WERONIKA WYRÓŻNIONE W LIDZ-
BARKU WARMIŃSKIM
MAJA ANDRZEJEWSKA i WERONIKA
JADACH zdobyły wyróżnienia w XXIII
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im.
Ireny Kwinto "Życie bajką jest" organizowa-

nym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Li-
dzbarku Warmińskim. W tym roku temat
przewodni brzmiał "Co w trawie piszczy?".
Świdniccy plastycy namalowali prace o wioś-
nie, kwiaty i owady, świat widziany oczami
małych stworzeń. Na konkurs wpłynęły 1034
prace z całej Polski. W konkursie kwalifikację
do wystawy zdobyła także EMILIA LATO.
(Nauczyciel Joanna Waksmundzka)

info: MDK Świdnica

◆ "DRUKARNIA WYOBRAŹNI" 2019 R. -
CZYLI JAK ELA "ZARAZIŁA SIĘ PLE-
KSOMANIĄ"
ELŻBIETA TĄDEL zdobyła kwalifikację do
wystawy pokonkursowej w V Ogólnopol-
skim Biennale Grafiki Warsztatowej Dzieci i
Młodzieży "Drukarnia wyobraźni". Wykona-
ła pracę w technice pleksorytu, jest to techni-
ka graficzna druku wklęsłego. Organizato-
rem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultu-
ry im. Heleny Stadnickiej w Radomiu. Obra-
dy jury odbyły się 1 marca 2019 r. , oprócz
domów kultury i szkół podstawowych w kon-
kursie wzięli udział uczniowie szkół plasty-
cznych i ASP. Jury podkreśliło wysoki po-
ziom artystyczny nadesłanych prac i stoso-
wanie przez młodych artystów trudnych i
różnorodnych technik graficznych. Na bien-
nale wpłynęło 396 prac z 30 placówek z całej
Polski. Wystawa pokonkursowa zostanie
otwarta 29 marca 2019 r.
Ela tak pisze o swoich pracach wykonywa-
nych na zajęciach koła "Grafiki":
"Grafika wymaga więcej poświęcenia niż
malarstwo. Same linoryty potrafią zająć dużo
czasu i energii, a pleksoryty pochłaniają go o
wiele więcej. Właśnie dlatego wybrałam tę
technikę. Gdy rysuję na matrycy, a potem
ocieram pot z czoła, podczas mozolnego i
wyczerpującego drukowania jestem napra-
wdę szczęśliwa, dumna z siebie, mam szcze-
gólne przywiązanie do swojej pracy. Zauwa-
żyłam również, że zaraziłam "pleksomanią"
innych rówieśników."
Jeśli chcecie "zarazić się" miłością do sztuki,
wykonywać prace w różnych technikach pla-
stycznych: malarskich i graficznych to zapra-

ciąg dalszy ze str. 5
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szamy na zajęcia w pracowni plastycznej
"Mansarda" w MDK w Świdnicy. (Nauczy-
ciel Joanna Waksmundzka)

info: MDK Świdnica

◆ "ZOSTAŃ WIRTUOZEM"
Radek Teuerle i Karolina Koch  z pracowni
muzycznej p. Agnieszki Banach reprezentują
w tym roku naszą placówkę w II edycji kon-
kursu "Zostań Wirtuozem", który organizo-
wany jest w całym kraju dla najlepszych in-
strumentalistów. Oboje uczą się gry na key-
boardzie w grupie instrumentalnej "Klawia-
tura" (dz. II MDK). W naszym regionie Pro-
gram Jednorazowego Wsparcia Stypendial-
nego dla uzdolnionych uczniów "Zostań Wir-
tuozem" organizuje Stowarzyszenie Przed-
siębiorców i Kupców Świdnickich pod Ho-
norowym Patronatem Prezydenta Miasta
Świdnicy oraz Prezydenta Miasta Wałbrzy-
cha. Aby móc wziąć udział w konkursie trze-
ba posiadać osiągnięcia w dziedzinie muzyki,
które będą podparte rekomendacją nauczy-
ciela. Zarówno Karolina, jak i krócej grający
na keyboardzie Radek mogą już pochwalić
się wieloma osiągnięciami w konkursach
keyboardowych o zasięgu wojewódzkim i
ogólnopolskim. Nasi reprezentanci nie mają
łatwego zadania - ich konkurentami są ucz-
niowie szkół muzycznych, gdzie nauka gry
na instrumentach odbywa się indywidualnie
i w większym wymiarze godzin. Siedmiu
najlepszych z regionu otrzyma stypendium i
wystąpi na koncercie finałowym w Krzyżo-
wej. Posiedzenie honorowej kapituły, złożo-
nej z członków Stowarzyszenia Przedsiębior-
ców i Kupców Świdnickich oraz zaproszo-

nych gości odbędzie się do dnia 02.04.2019
r. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu
15.05.2019 r. w Międzynarodowym Centrum
Konferencyjnym w Krzyżowej. Życzymy
powodzenia Karolinie i Radkowi!

info: MDK Świdnica

◆ DZIEŃ TALENTÓW
Dnia 21 marca 2019r. w sali teatralnej ŚOK
odbyła się VIII edycja Dnia Talentów  Mło-
dzieżowego Domu Kultury. Osoby z różnych
pracowni nominowane przez swych opieku-
nów, przedstawiły swoje nieprzeciętne zdol-
ności. Na scenie zaprezentowały się osoby z
niesamowitymi pasjami. Mieliśmy przyje-
mność posłuchać piosenek w wykonaniu nie-
zwykle utalentowanych wokalistek, obejrzeć
ciekawe występy taneczne, przedstawienia
teatralne skłaniające do refleksji, "Świdnic-
kiego Marsjanina" przygotowanego przez
koło Robotyka i podziwiać talenty szachowe.
Mogliśmy również posłuchać opowieści o
wyprawach w góry jednej z uczestniczki oraz
podziwiać dzieła wykonane przez talenty z
pracowni plastycznej. Wielkie podziękowa-
nia należą się nauczycielom MDK, którzy
zadbali o talenty swych podopiecznych i
sprawili, że wciąż rozkwitają. Między ucze-
stnikami panowała przyjazna atmosfera. W
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standardami z repertuaru Johna Scofielda,
czy Robbena Forda.
Wstęp 20 zł, miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, organizator: ŚOK

IV LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU
POLONIA-STAL Ś-CA - GKS MIRKÓW
27.04.2019, godz. 16:00
Walcząca o utrzymanie ekipa GKS-u Mir-
ków/Długołęka będzie kolejnym przeciwni-
kiem świdnickich piłkarzy. Biało-zieloni są
zdecydowanym faworytem meczu.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR ŚWID-
NICA - REAL ASTROIMAL LESZNO
27.04.2019, godz. 18:00
Ostatnia kolejka rozgrywek I ligi. Na pożeg-
nanie ŚKPR zagra z bardzo mocną drużyną
Realu Astromalu Leszno.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

IV LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU
POLONIA-STAL Ś-CA - ORZEŁ PRU-
SICE
04.05.2019, godz. 17:00
Solidny zespół z Prusic zawita do Świdnicy
w ramach 25. kolejki IV ligi.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia Świdnica

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

ciąg dalszy na str. 8
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przerwie odbyło głosowanie na nagrodę pub-
liczności i dla publiczności. Po skończonej
zabawie nadszedł czas na werdykt, którego
wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali. Im-
preza była prowadzona przez uczestników
Rady Aktywnej Młodzieży pod przewodnic-
twem Dariusza Jarosa.
Jurorami Dnia Talentów MDK Świdnica
2019 byli Anna Rudnicka - dyrektor Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury, Gracjana Krawczyk
- członek Zarządu Rady Rodziców , Agniesz-
ka Kurzeja-Marciniszyn - główna księgowa
MDK jako neutralny pracownik MDK
Nagrodę główną Grand Prix otrzymała Mał-
gorzata Cichowicz, która tym samym otrzy-
mała nominację do etapu rejonowego impre-
zy "Dzień Talentów" w 2020 r. organizowa-
nej przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
Małgorzata Cichowicz jest uczestniczką za-
jęć pracowni Form dekoracyjnych i użytko-
wych "Agrafka" pod przewodnictwem Joan-
ny Walerowicz.

info: MDK Świdnica

SPORT SZKOLNY
◆ MINISIATKÓWKA CHŁOPCÓW -

DWÓJKI klas 5 SP
Choć do zakończenia szkolnego współza-
wodnictwa sporto-
wego pozostało je-
szcze kilka konku-
rencji to chłopcy z
SP 6 w Świdnicy
swym kolejnym
zwyci ę stwem i
kompletem pun-
któw coraz bardziej
umacniają  s ię na
prowadzeniu w ry-
walizacji świdnic-
kich podstawówek.
W piątek 22 marca
zwyciężyli w turnie-
ju Minisiatkówki
dwójek klas piątych,
w którym wzięło
udział sześć repre-
zentacji szkół pod-
stawowych ze Świd-
nicy. Zawody zor-
ganizowane przez
Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji
odbyły się w hali
sportowej SP 105.
Po rozlosowaniu
drużyny zaczęły ry-
walizację w dwóch
grupach eliminacyj-
nych. Następnie po
dwa najlepsze ze-
społy walczyły dalej
w ścisłych finałach.
Mecze rozgrywane
były do dwóch wy-
granych setów sy-

stemem każdy z każdym gdzie w pierwszym
secie mogła grać pierwsza dwójka zawodni-
ków plus rezerwowy, natomiast w drugim
secie grał drugi skład drużyny. Zespół SP 6
bardzo ładnie grając od początku turnieju
wygrywał bez straty seta kolejno z SP 315,
SP 1 oraz SP 8. Dopiero w meczu finałowym
o pierwsze miejsce większy opór stawili szó-
stce młodzi siatkarze z SP 4. Po wyrównanym
spotkaniu dopiero w tie-breaku lepsi okazali
się zawodnicy SP 6. O trzecie miejsce powal-
czyli chłopcy z SP 315 i SP 8. Tutaj również o
zwycięstwie SP 315 zadecydował tie-break. Na
zakończenie organizator przygotował pamiąt-
kowe dyplomy oraz medale .Wyróżnienie zo-
stali też najlepsi zawodnicy: Gracjan Rodzie-
wicz (SP 1), Alex Niemczyk (SP 4), Szymon
Pieńkowski (SP 6), Adam Drozd (SP 8) , Kacper
Jarosz (SP 105), Krystian Dec (SP 315).
Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współ-
zawodnictwa):
SP 6 - 10 pkt
SP 4 - 8 pkt
SP 315 - 7 pkt
SP 8 - 6 pkt
SP 105 - 5 pkt
SP 1 - 4 pkt

info: OSiR Świdnica

◆ MINISIATKÓWKA DZIEWCZĄT -
DWÓJKI klas 5 SP
O kolejności trzech pierwszych miejsc zade-
cydować musiał dopiero trzeci punkt regula-
minu. Jak się okazało na koniec Minisiatków-
ki dziewcząt w dwójkach klas czwartych w

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

ADAM VAN BENDLER: "ŚWIATŁO W
TUNELU" (Stand-up)
14.05.2019, godz. 20:00
Adam to człowiek który zaprzedał duszę
komedii, zwierzętom i wiecznym tarapatom
dzięki którym zawsze ma coś ciekawego do
powiedzenia. W tym programie dowiemy się
co siedzi w głowie introwertyka który po 5
latach bytowania w depresyjnej Skandyna-
wii, w obawie przed samobójem powraca do
ojczyzny.
Wstęp 30 zł w przedsprzedaży / 40 zł, miej-
sce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, orga-
nizator: Adam Van Bendler

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

ciąg dalszy ze str. 7
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ścisłym finale trzy zespoły uzyskały taką sa-
mą liczbę punktów, z czego dwie drużyny
miały taką samą różnicę setów i o zajęciu
pierwszego miejsca rozstrzygnął stosunek
małych punktów. Radość zwycięskiej drużyny,
dziewcząt z SP 105, miała więc miejsce w
momencie wyczytywania zajętych miejsc
przez najlepsze zespoły. Na drugim miejscu
uplasowały się zawodniczki z SP 8 przegry-
wając złoto tylko jedną dziesiątą w stosunku
małych punktów. Trzecie miejsce zajęła re-
prezentacja SP 1. Turniej zorganizowany 18
marca w Hali sportowej SP 105 przez Świd-
nicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zgromadził
sześć drużyn ze świdnickich podstawówek.
Po rozstawieniu drużyny grały najpierw w
dwóch grupach eliminacyjnych systemem
każdy z każdym, następnie po dwie najlepsze
trafiały do grupy finałowej. Wszystkie spot-
kania rozgrywane były do dwóch wygranych
setów przy zasadzie grania w pierwszym se-
cie pierwszą dwójką zawodniczek plus rezer-
wowa oraz w drugim secie drugim składem
drużyny. Na zakończenie turnieju organiza-
tor przygotował dla zespołów pamiątkowe
dyplomy oraz medale. Wyróżnione zostały
również najlepsze zawodniczki: Aniela Laso-
cka (SP 1), Kornelia Rostkowska (SP 4),
Konstancja Fitrzyk (SP 6), Malwina Wadas
(SP 8), Anna Gładysz (SP 105), Aleksandra
Denysiewicz (SP 315).
Końcowa klasyfikacja (z punktacją do wspa-
niałych):
SP 105 - 10 pkt
SP 8 - 8 pkt
SP 1 - 7 pkt
SP 6 - 6 pkt
SP 315 - 5 pkt
SP 4 - 4 pkt

info: OSiR Świdnica

WIZYTA SZEFA WOJEWÓDZKIEGO
SZTABU WOJSKOWEGO

21.03.2019 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego we Wrocławiu płk Piotr RUPA
wraz z Wojskowym Komendantem Uzupeł-
nień w Kłodzku ppłk. Markiem TOMASZE-
WSKIM spotkali się ze Starostą Świdnickim
Piotrem Fedorowiczem, który odpowiada za
przeprowadzenie przedmiotowego przedsię-
wzięcia na terenie powiatu świdnickiego. 
W trakcie wizyty poruszono zagadnienia
kwalifikacji wojskowej oraz współpracy sa-
morządu terytorialnego z Terenowymi Orga-
nami Administracji Wojskowej.

MIASTO WSPIERA AKTYWNYCH MIE-
SZKAŃCÓW

Po raz kolejny mieszkańcy Świdnicą mogą
zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach
inicjatywy lokalnej. 
Zakres działań w ramach tego przedsięwzię-
cia nie może wychodzić poza zadania gminy,
a są nimi m.in.: budowa lub remont dróg,
kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków
oraz obiektów architektury będących włas-
nością gminy; działalność charytatywna;
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej; pielęgnowanie polskości; dzia-
łalność na rzecz mniejszości narodowych;
promocja i organizacja wolontariatu; eduka-
cja, oświata i wychowanie; działalność w sfe-
rze kultury fizycznej i turystyki.
Sednem realizacji inicjatyw lokalnych jest

nie tylko to, że miesz-
kańcy zgłaszają wnioski
w sprawie konkretnych
realizacji, ale biorą w
nich także aktywny
udział. Poza dobrym po-
mysłem grupa musi za-
proponować wkład
własny, niezbędny do
realizacji zgłoszonego
projektu, niekoniecznie
finansowy. Może być on
rzeczowy, bądź w for-
mie prac społecznych.
Wniosek może zgłosić
nieformalna grupa mie-
szkańców, jak i organi-
zacja pozarządowa. W
ubiegłym roku dzięki
środkom z budżetu ini-
cjatywy lokalnej dofi-
nansowano m.in. Festi-
wal Kolorów i Wakacyj-
ną Ligę Piłki Nożnej.  
- Chcemy, aby miesz-
kańcy mieli jak najwię-
kszy wpływ na miasto,
dlatego zachęcamy do
składania wniosków w
ramach inicjatywy lo-
kalnej. To doskonała
okazja dla aktywnych
ludzi z pomysłem na je-
go real izacj ę. Takie
działania integrują lo-
kalną społeczność i bu-
dują więzi międzyludz-
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Paweł II". Tematyka tegorocznej edycji prac
plastycznych: "I pielgrzymka Jana Pawła II
do Polski"
Wstęp wolny, miejsce: Hol ŚOK, Rynek 43,
organizator: MDK

IV LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU
POLONIA-STAL Ś-CA - GÓRNIK
WAŁBRZYCH
18.05.2019, godz. 17:00
Derby! Potyczki z Górnikiem Wałbrzych za-
wsze elektryzują kibiców obu zespołów. Za-
powiada się ciekawe widowisko.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

PSYCHOTERAPIA, CZYLI SEX W ŻY-
CIU CZŁOWIEKA (Wrocławski Teatr
Komedii)
18.05.2019, godz. 19:00
Akcja toczy się podczas wykładu psychologa
klinicznego, który prezentuje swoją teorię na
przykładzie przypadkowo wybranego z sali
pacjenta. Stosując wypracowane przez siebie
metody, próbuje go zmusić do zwierzeń. Po-
mimo starań prowadzącego sytuacja rozwija
się w całkiem niespodziewaną stronę....
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

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
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

IV LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU PO-
LONIA-STAL Ś-CA - PIAST ŻERNIKI
08.06.2019, godz. 17:00
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kie - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezy-
dent Świdnicy.
Aby móc skorzystać z dofinansowania w ra-
mach inicjatywy lokalnej wystarczy tylko
wypełnić odpowiedni wniosek (projekt
wniosku w załączniku) i dostarczyć go w
formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w
Świdnicy lub w formie elektronicznej na ad-
res k .werecki@um.swidnica.pl, przy czym
wniosek ten musi być opatrzony bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym. Do projektu
składanego przez grupę inicjatywną należy
dołączyć m.in. listę osób wchodzących w
skład grupy, w imieniu której wniosek jest
składany.
Dalszą analizą wniosków pod względem for-
malnym zajmą się urzędnicy. Następnie będą
one oceniane zgodnie z kryteriami oceny
wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej. Te, które uzy-
skają największą liczbę punktów zostaną
skierowane do realizacji. Szczegółowych in-
formacji odnośnie projektu udziela Krystian
Werecki, pełnomocnik prezydenta ds. aktyw-
ności obywatelskiej, w pok. 115 Urzędu
Miejskiego w Świdnicy oraz pod nr tel.
74/856 29 64.

AKTYWNI 24H! POBIJMY WSPÓLNIE
KOLEJNY REKORD POLSKI I ŚWIDNICY

Po raz czwarty świdniczanie podejmą próbę
pobicia i ustanowienia rekordów Polski w
jeździe 24-godzinnej na rowerze stacjonar-
nym, biegu na bieżni mechanicznej oraz er-
gometrze wioślarskim. Celem akcji jest pro-
mowanie i popularyzacja wśród mieszkań-
ców Świdnicy jazdy na rowerze, biegania,
zdrowego trybu życia i rodzinnego spędzania
czasu. 
Każdy może mieć w tym swój udział. Zapra-
szamy do Galerii Świdnickiej. Start o godzi-
nie 9.00 w sobotę, 11 maja, a koniec dokład-
nie 24 godziny później - o godzinie 9.00 w
niedzielę, 12 maja. Wszystko w ramach ko-
lejnej edycji akcji AKTYWNI 24. 
- W ustanawianiu rekordów udział wezmą
zaproszeni goście, kolarze, biegacze oraz
wszystkie chętne osoby pełnoletnie, które
serdecznie zachęcam do wspólnej zabawy. W
zeszłym roku rowerzyści wykręcili 1416,8
km. Biegacze wybiegali 296,32 km, a na
ergometrze pokonano dystans 307,91 km -
dodaje Radosław Werner, kierownik Biura
Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w
Świdnicy. 
Miasto Świdnica posiada oficjalne rekordy
Polski z jazdy na rowerze oraz biegu na bieżni
mechanicznej. W tym roku ustanowimy Re-
kord Polski w wygenerowanej łącznej mocy
mechanicznej na rowerze oraz w przebytych
kilometrach na bieżni i ergometrze. Wykrę-
canie rekordów będzie się odbywać na odcin-
kach czasowych 15 lub 30 minut. 
Warunkiem wzięcia udziału jest wysłanie zgło-
szenia poprzez specjalny formularz rejestracyj-
ny dostępny na stronie: http://sport.swidni-
ca.pl/aktywni-24-zapisy-2/
Ustanowienie nowych rekordów Polski nie
jest jedynym celem jaki postawili sobie orga-
nizatorzy. Każdy przebyty przez uczestników

kilometr będzie przemnożony przez 1 zł i
uzbierana w ten sposób kwota zostanie prze-
znaczona na cel charytatywny. W trakcie wy-
darzenia przewidziane są atrakcje dla odwie-
dzających Galerię Świdnicką.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Orga-
nizatorami imprezy są: Urząd Miejski w
Świdnicy, Galeria Świdnicka, Fitness World
Galeria Świdnicka przy współpracy Świdnic-
kiej Grupy Biegowej oraz CrossBox74.

SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
W piątek, 29 marca o godz. 10.00 rozpocznie
się VI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. 
Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy
oraz Komendant Straży Miejskiej przedsta-
wią informacje dotyczące stanu bezpieczeń-
stwa publicznego w 2018 roku na terenie
miasta oraz zamierzenia planowane do reali-
zacji na najbliższe lata. Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
omówi stan zabezpieczenia przeciwpożaro-
wego oraz poziomu ochrony przed zagroże-
niami lokalnymi w 2018 roku na terenie mia-
sta, a także przedstawi zamierzenia planowa-
ne do realizacji na najbliższe lata. 
Radni rozpatrywać będą 15 projekty uchwał.
W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały
w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Mia-
sta Świdnicy na 2019 rok dotacji celowych
na planarne prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane przy zabytkach
zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisa-
nych do rejestru zabytków lub znajdujących
się w gminnej ewidencji zabytków; przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdo-
mnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica
w 2019 roku"; ustalenia regulaminu korzy-
stania z parków miejskich i placów zabaw w
Świdnicy.  

ŚWIDNICKI STADION MIEJSKI W FINA-
LE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
"MODERNIZACJA ROKU 2018". 

Trwa głosowanie internautów
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Janu-
sza Kusocińskiego - to świdnicka inwestycja,
która znalazła się w gronie finalistów ogólno-
polskiego konkursu "Modernizacja Roku
2018", w kategorii obiekty kultury, sportu,
zdrowia i rekreacji. Jego celem jest wyłonie-
nie najlepszych przedsięwzięć budowlanych
ukończonych w danym roku, które wyróżnia-
ją się szczególnymi walorami. Projekt ten
propaguje i wspiera działania dla ratowania
obiektów i budowli dziedzictwa narodowego
oraz jednocześnie promuje modernizacje,
przebudowy i rozbudowy obiektów. Tegoro-
czna edycja jest organizowana już po raz 23.
Nagrody przyznane zostaną w 16 katego-
riach. Tytuły otrzymają inwestorzy, wyko-
nawcy i autorzy projektów. Laureatów wy-
bierze jury, a także internauci.
Zachęcamy więc wszystkich serdecznie do
oddawania głosów na świdnicki stadion miej-
ski. W tym celu należy wejść na stronę
ht tp: //modernizacja.nazwa .p l/pl/vo-
ting/0ca0435b-f1c5-4477-888b-233ebfc91
681/2/objects/254692b3-d8ed-4e10-a5ce-a
28f88883684/view i kliknąć "zagłosuj". Po-
nowne głosowanie z tego samego IP jest mo-
żliwe dopiero po 24 godzinach.
Warto pamiętać o możliwości oddania 1 gło-
su każdego dnia i podaniu swojego e-maila.
Podając go przy każdym głosowaniu zwię-
ksza się swoje szanse na wygranie cennych
nagród przewidzianych dla głosujących. Je-
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Ostatni mecz sezonu. Do Świdnicy przyje-
dzie ligowy średniak - Piast Wrocław (Żer-
niki).
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

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...

KONCERT ORGANOWY W 334 RO-
CZNICĘ URODZIN J. S. BACHA
Data: 31 marca 2019
Godzina: 17.00
Miejsce: Kościół Pokoju w Świdnicy, pl.
Pokoju 6
Bilety: wstęp wolny

Serdecznie zapraszam Państwa na koncert w
koncert organowy w świdnickim Kościoła
Pokoju. W 334 rocznicę urodzin Johanna
Sebastiana Bacha wspólnie ze świdnickimi
organistami pragnę przybliżyć słuchaczom
czas XVII i XVIII wieku. Nasz plan wyko-
nania wszystkich dzieł organowych J.S. Ba-
cha na organach Kościoła Pokoju realizuje-
my konsekwentnie i nieprzerwanie: od 2016
w czasie trzech koncertów wykonaliśmy już
5%  wszystkich dostępnych utworów.
Najbliższy koncert odbędzie się w niedzielę
31 marca 2019 o godz. 17.00 w Kościele
Pokoju w Świdnicy. Grać będą Maciej i Zu-
zanna Batorowie oraz Jakub Moneta. W pro-
gramie m.in. Toccata i Fuga dorycka, Fanta-
zja i Fuga G-moll, Toccata i Fuga F-Dur.
Wstęp wolny, serdecznie zapraszam!

Maciej Bator
kantor świdnickiego Kościoła Pokoju

ALCHEMIA TEATRALNA: KON-
KURS "SZTUKA TEATRALNA"

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY 
OGŁASZA KONKURS

SZTUKA TEATRALNA - ALCHEMIA
TEATRALNA 2019

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o sze-
roko rozumianej tematyce współczesnej,
nigdzie dotąd niepublikowany i nienagra-
dzany, będący oryginalnym dziełem autora
(adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych (kl. VIII i oddziały gi-
mnazjalne), szkół średnich oraz osób doro-
słych (+19 lat).
3. Utwór wydrukowany i podpisany, opa-
trzony pieczątką instytucji patronującej 
(dot. uczniów) należy złożyć lub przesłać z
dopiskiem "konkurs na sztukę teatralną" na
adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
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den e-mail można zostawić raz na 24 godziny.
W I etapie głosowanie zakończy się 21 maja
o godz. 23.59, natomiast koniec głosowania
finałowego zaplanowano na 9 sierpnia br.
Obiekt który uzyska 100 000 głosów do 21
maja otrzyma tytuł Finalisty Konkursu i bę-
dzie mógł ubiegać się o najwyższe laury w
konkursie. 
Przypomnijmy, że inwestycja obejmowała
przebudowę płyty głównej boiska o nawierz-
chni trawiastej układanej z rolki wraz z insta-
lacją nawadniającą, budowę bieżni lekkoatle-
tycznej o nawierzchni syntetycznej, budowę
urządzeń lekkoatletycznych oraz przebudo-
wę trybun wraz z zadaszeniem i budynkiem
spikera.
Stadion został dostosowany do wymogów
kategorii V B wg wytycznych Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki i IAAF - Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Federacji
Lekkoatletycznych oraz dla wymagań licen-
cyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej w
zakresie infrastruktury piłkarskiej dla obie-
któw min. III ligi.
Na arenie stadionu znajduje się zestaw urzą-
dzeń lekkoatletycznych: skocznia do skoku
wzwyż, w dal, trójskoku, dwuścieżkowa sko-
cznia do skoku o tyczce, rów z wodą do biegu
z przeszkodami, rzutnia do pchnięcia kulą,
rzutnia do rzutu dyskiem i młotem oraz dwie
rzutnie do rzutu oszczepem. Czterotorowa
oświetlona okólna bieżnia 400 metrowa (na
dystansie 100 metrów - sześć torów). Trybu-
ny na 999 miejsc są częściowo zadaszone (ok.
500 miejsc), a cały stadion został nagłośniony
i objęty monitoringiem. 
Wykonawcą zadania było konsorcjum - DA-
BRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa Pa-
weł Dąbrowski - lider w partnerstwie ze spół-

ką "BUD-ZIEM. Projekt przygotowała Auto-
rska Pracownia Architektury Andrzej Grzy-
bowski Świdnica oraz Biuro Realizacji In-
westycji Sławomir Sobusiak Jedlina Zdrój. 
Całkowity koszt przebudowy to ponad 9 mi-
lionów 900 tys. zł w tym dofinansowanie 1
milion 500 tys. zł, jakie miasto otrzymało z
Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Koszty organizacyjne konkursu pokrywa
wykonawca inwestycji. 

GMINA ŚWIDNICA

JARMARK WIELKANOCNY W PSZEN-
NIE  

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
zaprasza wszystkich twórców oraz miłośni-
ków tradycji do wzięcia udziału w kiermaszu
sztuki ludowej i kulinarnej Jarmark Wielka-
nocny 2019.
Kiermasz odbędzie się w dniu 13 kwietnia
2019 r. (sobota) od godziny 13.30 w sali
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Koperni-
ka na ul. Wrocławskiej 15 w Pszennie. Infor-
mujemy, że celem corocznego Jarmarku jest
promowanie lokalnych i regionalnych trady-
cji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego
związanego ze Świętami Wielkanocnymi.
Promowanie efektów twórczości manualnej
w środowisku lokalnym oraz przypomnienie

43, 58-100 Świdnica. Należy również prze-
słać wersję elektroniczną tekstu na adres h.szy-
manska@sok.com.pl. Obie wersje należy do-
starczyć na wskazane wyżej adresy do 1
czerwca 2019. W przypadku przesyłek listo-
wych decyduje data stempla pocztowego.
Praca (napisana czcionką Times New Ro-
man, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć
maksymalnie 10 stron w przypadku ucz-
niów szkół podstawowych oraz maksy-
malnie 20 stron w przypadku licealistów i
dorosłych.
4. Utwory nieodpowiadające powyższym wa-
runkom nie będą przedmiotem oceny jury.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez
jury do dnia 22 czerwca 2019.
6. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody
konkursu  I w kategorii szkól podstawowych
(kl. VIII i oddziały gimnazjalne), I w kate-
gorii szkół średnich, I w kategorii dorosłych
- po 500 zł każdej kategorii.
7. Jury zastrzega sobie możliwość innego
podziału nagród.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych
prac.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
wykorzystania nagrodzonych dramatów bez
zgody autorów.
10. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła
zgodę dot. RODO (info www.alchemiate-
atralna.pl, www.sok.com.pl).
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i utrwalenie tradycji. Dlatego też zwracamy
uwagę, by asortyment prezentowany przez
Państwa na Jarmarku nawiązywał do symboli
i tradycji Świąt Wielkiej Nocy.

CZARODZIEJSKIE TRIO
21 marca wystartowali w Rejonowych Elimi-
nacjach IX edycji Dolnośląskiej Gali Talen-
tów. Połączyli gimnastykę i śpiew, co dało im
nominację do ścisłego finały w Oleśnicy. Mo-
wa o "Czarodziejskim Trio" ze Szkoły Pod-
stawowej w Lutomi Dolnej.
W eliminacjach rejonowych Szkołę Podsta-
wową w Lutomi Dolnej reprezentowało
"Czarodziejskie Trio" w składzie: Natalia
Stankiewicz-uczennica III klasy gimnazjal-
nej i rodzeństwo: Marika i Oskar Rudniccy.
"Uczniowie zaprezentowali układ akrobaty-
czny w wykonaniu Mariki i Oskara do pio-
senki Natalii, którą wykonała w języku an-
gielskim. Połączenie  gimnastyki i śpiewu

okazało się dobrym pomysłem i "strzałem w
dziesiątkę"-  nadmienia opiekun grupy- Anna
Kozieł.
Warto przypomnieć, że gala talentów to
przedsięwzięcie organizowane  przez  Do-
lnośląskiego Kuratora  Oświaty mające  na
celu  promocję uzdolnionej  młodzieży  do-
lnośląskich szkół i placówek oświatowych.
"To wielki sukces, ponieważ prezentacje
podczas tegorocznej gali były wyjątkowe, a
konkurencja była duża. To kolejny rok, kiedy
wygrywamy, fakt ten dowodzi, że w naszej
szkole mamy zdolne dzieci" - dodaje dyrektor
szkoły- Elżbieta Dolińska.
Cieszymy się, że po raz kolejny Szkoła Pod-
stawowa  otrzymała  nominację do IX Dolno-
śląskiej Gali Talentów, która odbędzie się 30
maja w Oleśnicy. Gratulujemy i trzymamy
kciuki.

GMINNI FINALIŚCI Z GRODZISZCZA I
WITOSZOWA  

Znamy już laureatów powiatowych elimina-
cji 42. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej, które w tym roku odbyły się w
Dobromierzu. Na 45 uczestników, zakwalifi-
kowanych we wcześniejszych eliminacjach
gminnych i miejskich, 2 uczennice z gminy
Świdnica zdobyły jedne z najlepszych wyni-

www.expressem.eu
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11. Wszystkich informacji na temat konkur-
su udziela koordynator projektu Halina Szy-
mańska:
h.szymanska@sok.com.pl, tel. 74 851 56
53.

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.

ALCHEMIA TEATRALNA: WAR-
SZTATY RECYTATORSKIE
Data: 3 kwietnia 2019
Godzina: 10.00



Gottfried Balthasar Scharff urodził się
jako syn legnickiego ławnika w Legnicy 19
marca 1676 r. Wcześnie osierocony przez
ojca, po przygotowaniu przez naukę w do-

mu, uczęszczał do szkoły miejskiej w swo-
im mieście rodzinnym, a potem żyjąc w
skromnych warunkach, uczył się w gimna-
zjum we Wrocławiu. Następnie studiował
teologię ewangelicką na uniwersytecie w
Lipsku, a od 1700 r. - w Wittenberdze. Stu-
dia ukończył ze stopniem magistra. 

Został pastorem w Gołostowicach koło
Strzelina. Wkrótce jako archidiakon był pa-
storem Kościoła Pokoju w Świdnicy. Około
1722 r. był pastorem seniorem. Od 1737 r.
sprawował tu funkcję pastora prymariusza
(proboszcza). Należał do aktywnych uczo-
nych śląskiego wczesnego oświecenia. Pi-
sywał do czasopism zwalczających tzw.
pie tyzm. Był  to  nurt rel igi jny w
luteraniźmie. Nurt ten stawiał sobie za cel
rozbudzanie uczuć religijnych i pogłębianie
wiary przez organizowanie wspólnej mod-
litwy, czytania i omawiania Pisma Świętego
oraz działalność dobroczynną.

Wygłaszał kazania przeciw nurtowi pie-
tystów i opublikował je. 

Scharff wydawał pierwsze krytyczno-
literackie czasopismo śląskie "Neue Zei-
tung von den Gelehrten Sachen" [Nową
Gazetę o Rzeczach Uczonych]. W 1730 r.
wydał też dzieło G. Thebesiusa "Geschi-
chte der Liegnitz - Brieger Piasten" [Hi-
storię legnickobrzeskich Piastów]. W

1699 - 1700 r. był wydawcą zbioru wybra-
nych wierszy "Des schlesischen Helicons
auserlesene Gedichte", do którego napisał
przedmowę.

Do śmierci, która nastąpiła w 1744 r. w
Świdnicy, zdołał Scharff zgromadzić ol-
brzymią na ówczesne czasy bibliotekę liczą-
cą około 10 tysięcy książek. Wkrótce po
zgonie zbiór jego książek sprzedano na au-
kcji. Nabyto go nie jako całość, lecz jako
pojedyncze egzemplarze. Zachował się ka-
talog sprzedaży z którego wynika, że w
bibliotece Scharffa były książki głównie z
dziedziny teologii i historii.

Część książek opatrzonych ekslibrisem
Scharffa trafiła do Biblioteki Załuskich w
Warszawie. Niektóre znajdują się dziś w
Petersburgu. Liczne książki należące ongiś
do świdnickiego pastora spotkać możemy w
wielu bibliotekach świata. 

Edmund Nawrocki
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G.H. SCHARFF 
BIBLIOFIL, WYDAWCA I PUBLICYSTA ŚWIDNICKI 

ków. To Julia Waligóra ze Szkoły Podstawo-
wej w Grodziszczu oraz Aleksandra
Paździora ze Szkoły Podstawowej w Wito-
szowie Dolnym.
Uczestnicy musieli wykazywać się wiedzą z
zakresu ochrony przeciwpożarowej i pier-
wszej pomocy.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu
pieczę sprawowała komisja konkursowa w
składzie skład komisji: mł. bryg. Janusz Pą-
czka - przewodniczący, członkowie - kpt.
Marek Leśnicki, mł. kpt Piotr Pijarowski, mł.
asp. Paweł Szydłowski.
Rywalizacji przyglądali się przedstawiciele
służb mundurowych oraz władze i szefowie
gmin.
Najlepsze wyniki w poszczególnych grupach
wiekowych uzyskali:
I grupa wiekowa - I miejsce Julia Waligóra
SP Grodziszcze, II miejsce Lena Gączko-
wska SP Nr 2 Świdnica, III miejsce Wojciech
Bobowski SP Dobromierz.

II grupa wiekowa - I miejsce Sandra Sowa SP
4 Świdnica, II miejsce Anastazja Lato SP
Marcinowice, III miejsce Aleksandra
Paździora SP Witoszów Dolny.
III grupa wiekowa - I miejsce Izabela Dawid
I LO Świdnica, II miejsce Mateusz Prasał ZS
Nr 1 Świdnica, III miejsce Dawid Wójtowicz
ZS Nr 1 Świdnica.
Na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody,
puchary i dyplomy.
Laureaci pierwszych miejsc w każdej z kate-
gorii będą reprezentować powiat świdnicki
podczas zmagań wojewódzkich, zaplanowa-
nych na 25 kwietnia br. Gratulujemy i trzy-
mamy kciuki.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PLE-
CIONKARSKIE  

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
serdecznie zaprasza dorosłych z dziećmi na
warsztaty plecionkarskie, podczas których
każdy uczestnik będzie mógł zapoznać się z
jedną z najstarszych technik rzemiosła i sa-
modzielnie wykonać koszyk lub podkładkę.
Zajęcia odbędą się 30 marca w godz. 9.00-
15.00 na świetlicy "Leśniczówka" w Wito-
szowie Dolnym.
Warsztaty poprowadzi Instruktorka Ręko-
dzieła Artystycznego Agnieszka Duduś. Za-

Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

Świdnicki Ośrodek Kultury w ramach pro-
jektu Alchemia teatralna organizuje konsul-
tacje recytatorskie dla osób przygotowują-
cych się do udziału w Ogólnopolskim Kon-
kursie Recytatorskim.
Konsultacje poprowadzi Andrzej Błaże-
wicz - student krakowskiej PWST na Wy-
dziale Reżyserii Dramatu. Pisze prozę, po-
ezję i dramaty. Finalista IX Metafor Rze-
czywistości. Finalista 10 i 11 Połowu Po-
etyckiego organizowanego przez Biuro
Literackie. W ramach projektu Alchemia
Teatralna prowadzi zajęcia z młodzieżą i
dorosłymi.
Prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną
na adres: h.szymanska@sok.com.pl do dnia
29 MARCA. Uczestnicy (uczniowie szkół
średnich) powinni mieć przygotowany tekst,
z którym chcieliby pracować.
Udział w zajęciach jest bezpłatny, ilość
miejsc ograniczona.

Alchemia teatralna: LEKCJA O INSCE-
NIZACJACH SZEKSPIROWSKIEGO
HAMLETA
Data: 5 kwietnia 2019
Bilety: wstęp wolny

Krzysztof Dix, doktorant Studiów Nauk o
Kulturze, przygotował lekcję w związku
ze zbliżającą się premierą Hamleta przy-
gotowywaną przez grupę młodzieży Al-
chemii teatralnej. Reżyser Andrzej Błaże-
wicz opracował tekst przedstawienia w
oparciu o najsłynniejszą z tragedii Sze-
kspira oraz inspirowaną nią sztukę nie-
mieckiego dramatopisarza Heinera Mllera
HamletMaszyna z 1977 roku. Jest to dobra
okazja, by przypomnieć historię insceni-
zacji Hamleta, które w II poł. XX i w XXI
wieku wyznaczały kolejne przełomy w
rozwoju myślenia o dramatach Szekspira
oraz miały trwały i znaczący wpływ na
rozwój współczesnego języka teatralnego
w ogóle.
godz. 9.00 - III Liceum Ogólnokształcące w
Świdnicy, ul. Kościelna 32
godz. 12.00 - Galeria Fotografii, Rynek 43

pisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji pod nr tel. 74 852 30 67
wew. 313, lub za pośrednictwem poczty ele-
ktronicznej jsarah@goksir.swidnica.pl
Koszt uczestnictwa w warsztatach 10 zł od
osoby. Liczy się kolejność zgłoszeń, albo-
wiem ilość miejsc jest ograniczona.
Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą: rękawic
ogrodowych (opcjonalnie), sekatora, grube-
go śrubokrętu typu krzyżak i spryskiwacza do
kwiatów
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji.

i
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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 Pomimo problemów i wielu spraw do
załatwienia, będziesz wyglądał kwitnąco. Nic nie
jest w stanie zmienić Twojego nastawienia do sa-
mego siebie. I to bardzo dobrze. Pojawią się nowe
wydatki, których się nie spodziewasz. Będziesz
więc musiał uszczuplić swoje oszczędności. 
BYK Znaczna poprawa nastroju spowodowana
sukcesem w pracy. W najbliższych dniach unikaj
dyskusji na temat pieniędzy. Wszystko potoczy
się własnym, korzystnym dla Ciebie, torem. Stra-
cisz wiele energii na rozwiązanie jakiegoś kon-
fliktu pomiędzy Twoimi znajomymi. 
BLIŹNIĘTA Będziesz robił jakieś zakupy i
sprawi Ci to wiele przyjemności. Kupione rzeczy
okażą się rewelacją i wzbudzą podziw u domow-
ników. Niewiele będziesz miał czasu dla siebie.
Dojdzie wiele rzeczy do załatwienia. Jednak ze
wszystkim szybko się uporasz. 
RAK Niektóre Raki mogą coś zgubić i będą z
tego powodu bardzo rozpaczać. Aby się przed
tym ustrzec, starannie zaplanuj swój każdy dzień.
Uporządkuj zawartość torby, odkładaj rzeczy na
właściwe miejsca. Życie uczuciowe w miarę się
unormuje. Nie będzie większych wzlotów, ani
też upadków. 
LEW Koniecznie skontaktuj się ze swoim przy-
jacielem. Czeka na Was wspólna rzecz do zrobie-
nia. Przy okazji spędzicie miło czas, umocnicie
więzy które Was łączą. Twoja sytuacja finansowa
znacznie się poprawi. Będziesz mógł sobie po-
zwolić na kupienie jakiegoś miłego drobiazgu. 
PANNA Wkrótce wszystkie Twoje problemy fi-
nansowe zostaną rozwiązane za sprawą gotówki
którą nieoczekiwanie otrzymasz. Ktoś zrobi Ci
miłą niespodziankę. W pracy nienajlepsza atmo-

sfera. Rywalizacja wynika jedynie z chęci prze-
trwania. Nie powinieneś bardzo się tym wszy-
stkim przejmować. 
WAGA Pojawią się drobne problemy rodzinne. Nie
będziesz wiedział jak postąpić. Nie chcesz nikogo
urazić, a jednocześnie chciałbyś podjąć sprawiedli-
wą decyzję. Tak się nie da. Któraś ze stron musi iść
na kompromis, a nawet ustąpić. W tej sprawie kieruj
się sercem, a wszystko będzie dobrze. 
SKORPION W życiu zawodowym wiele się
wydarzy. Ktoś złoży Ci ciekawą propozycję, któ-
rą będziesz zachwycony. Ważne abyś wykorzy-
stał wszystkie swoje możliwości i nie popadał w
zwątpienie. Konkurencja nie śpi. Jeżeli Ci się
uda, zasypią Cię następne zlecenia.
STRZELEC Jesteś za bardzo niecierpliwy. Co od-
wlecze, to nie uciecze. Jeszcze zdążysz się wszy-
stkim nacieszyć. Ktoś ma do Ciebie jakąś sprawę, ale
nie bardzo ma odwagę Cię o to poprosić. Jeżeli już
to zrobi, to nie odmawiaj. Dla Ciebie to nic wielkie-
go, a zyskasz wdzięczność i przyjaźń tej osoby. 
KOZIOROŻEC Wszystkie Twoje myśli i dzia-
łania będą krążyły wokół bliskiej osoby. Uczucia
będą kierowały Twoim postępowaniem. Nie za-
wsze będzie ono mądre. Ale cóż, miłość... Wszy-
stko inne nie będzie teraz miało znaczenia. Oby
taki stan nie trwał długo, bo mogą pojawić się
problemy i szybko spadniesz na ziemię.
WODNIK Każdy dzień w tym tygodniu przy-
niesie coś nowego. Wszystko to sprawi, że czas
będzie płynął bardzo szybko. Będziesz zabiega-
ny, ale w dobrym humorze. Wiele spraw będzie
przebiegało po Twojej myśli. Wykorzystaj wszy-
stkie możliwości i okazje, ale nie zaniedbuj bie-
żących obowiązków. 
RYBY Dobry tydzień na robienie interesów, ja-
kieś zakupy czy sprzedaż. Wszystko będzie prze-
biegało dla Ciebie korzystnie. Pojawi się szansa
na popawę sytuacji materialnej. Musisz tylko
wyczuć właściwy moment i podjąć pewne dzia-
łania. Będziesz miał bardzo dobre relacje z
ludźmi, łatwość nawiązywania kontaktów. 

◆ 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

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

http://www.nowak-az.pl


http://www.lo3.net.pl

