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W skrócie...

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

WYSTAWA "JAWORZANIE JAWO-
RZANOM. DAR Z HERNE" 
do 30.04.2019
Muzeum Regionalne w Jaworze, bilety: 6/10 zł

ŚWIEBODZICKA GIEŁDA STAROCI I
RÓŻNOŚCI 
każda pierwsza sobota miesiąca
Rynek w Świebodzicach, wstęp wolny

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI 
każda pierwsza niedziela miesiąca
Rynek w Świdnicy, wstęp wolny

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

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ
JAX
12.04.2019, godz. 17:00
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

WERNISAŻ WYSTAWY MALWINY,
KRZYSZTOFA I ANTONIEGO DE
BRADÉ
12.04.2019, godz. 18:00
W Galerii Fotografii tym razem wyjątkowa
zbiorowa wystawa prac wielostronnie arty-
stycznie utalentowanych członków rodziny
de Bradé.
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ŚWIDNICA

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
Światowy Dzień Zdrowia został ustanowio-
ny przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO)
i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia.
Głównym przesłaniem tego święta jest zwró-
cenie uwagi na najważniejsze problemy zdro-
wotne dotyczące społeczeństw na całym
świecie. 
Tematem przewodnim Światowego Dnia
Zdrowia w 2019 r. jest skupienie uwagi na
konieczności zapewnienia wszystkim lu-
dziom dostępu do powszechnej opieki zdro-
wotnej na odpowiednim poziomie i możli-
wych do osiągnięcia zyskach płynących z
tego faktu bez generowania dodatkowego ob-
ciążenia finansowego. W tym roku, podobnie
jak w 2018, obchodzimy Światowy Dzień

Zdrowia pod hasłem "Zdrowie dla wszy-
stkich" - mówi Alicja Synowska Członek Za-
rządu Powiatu Świdnickiego. W Polsce w
tym samym dniu obchodzimy Dzień Pracow-
nika Ochrony Zdrowia - kontynuuje Pani Ali-
cja Synowska. W dniu 5 kwietnia br. w Sta-
rostwie Powiatowym w Świnicy odbyło się
uroczyste spotkanie z Dyrektorami i przed-
stawicielami publicznych oraz niepublicz-
nych placówek medycznych. W spotkaniu
uczestniczyli również Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wał-
brzychu Pani Maria Pałeczka, Prezes Okrę-
gowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby
Aptekarskiej we Wrocławiu Pan Paweł Łuka-
siński, Przewodnicząca Zarządu Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy
Pani Ewa Kowalska oraz Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady
Powiatu w Świdnicy Pan Krystian Werecki.
Spotkanie było świetną okazją do wymiany
informacji, doświadczeń oraz problemów
nurtujących podmioty lecznicze w naszym
powiecie. Życzenia zadowolenia z efektów
pełnionej służby, sukcesów zawodowych i
wszelkiej osobistej pomyślności przekazał

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

http://www.danzal.com
http://www.eldomik.pl


3www.expressem.eu

Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

JAJCOWANIE - WARSZTATY MALO-
WANIA PISANEK
13.04.2019, godz. 10:00
Po raz szósty Zespół Pieśni i Tańca "Jubilat"
wspólnie ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury
zapraszają do "jajcowania". Galeria Fotografii
na świdnickim Rynku zamieni się w barwną i
radosną pracownię. Ilość miejsc ograniczona,
zapisy przyjmowane są do środy 10 kwietnia
2019 na adres: anna_trzeciak@o2.pl
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, 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

TRUSKAWKA #1: świdnicki przegląd
muzyczny
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

"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

TRENING BIEGOWY Z BIEGIEM NA
ORIENTACJĘ
14.04.2019, godz. 09:00
Trening biegowy połączony z biegiem na
orientację dla mieszkańców Świdnicy. Pik-
nik rekreacyjno - sportowy.

www.expressem.eu

Wicestarosta Świdnicki Zygmunt Worsa. Pa-
ni Alicja Synowska złożyła wszystkim obe-
cnym podziękowania za zaangażowanie, z
jakim prowadzą działania na rzecz pacjentów
oraz za wielką aktywność w poszerzaniu i
udoskonalaniu oferty świadczonych usług
medycznych zarówno na potrzeby naszych
mieszkańców, jak i całego regionu. Obchody
Światowego Dnia Zdrowia i Dzień Pracow-
nika Ochrony Zdrowia uświetniła swoim wy-
stępem uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w
Świdnicy Karolina Krupa, która zaśpiewała
dwie piosenki "Szyba" i "W zielone gramy".

BEZPŁATNE BADANIA DLA MIESZKAŃ-
CÓW

Już niedługo, bo w najbliższą sobotę - 13
kwietnia, odbędzie się kolejna edycja akcji
"Nasze zdrowie". W ramach akcji zostaną
przeprowadzone bezpłatne badania i konsul-
tacje dla wszystkich chętnych mieszkańców
miasta i całego powiatu. 
W ramach wiosennej edycji akcji będzie
można przeprowadzić takie badania jak:
* USG tarczycy
* badanie ostrości wzroku
* badanie ucha środkowego
* porady dietetyka
* badanie stężenia tlenku węgla w wydycha-
nym powietrzu
* badanie poziomu cukru we krwi
* profilaktyka raka piersi
* badanie słuchu
* symulator alko i narko gogli
* warsztaty wielkanocne dla dzieci
* badanie densytometryczne w kierunku
osteoporozy (w godzinach od 11 do 18)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
13 kwietnia 2019 r. do Galerii Świdnickiej, w
godz. od 14 do 18. Osteobus i słuchobus
zaparkowany będzie od ulicy Miłego Dnia.
Realizatorem wydarzenia są: Zakład Usług
Medycznych "Medyk", Audio-Care Aparaty
Słuchowe, Salon Optyczny - dr Marchewka,
Vision Express, CalorEat Gabinet Dietetycz-
ny - Agnieszka Kwiatkowska, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Świd-
nickie Stowarzyszenie Amazonek, Mobilne
Centrum Badań Osteoporozy w Łomiankach.

CHEMICY Z II LO NA POLITECHNICE
WROCŁAWSKIEJ

Młodzież II Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Banacha ponownie wzięła udział w
zajęciach na Politechnice Wrocławskiej. W
sobotę 30 marca 2019 uczniowie klas biolo-
giczno-chemicznych uczestniczyli w II edy-
cji projektu LabDay na Politechnice Wrocła-
wskiej. 
Uczniowie wysłuchali wykładu prof. Roma-
na Gancarza na temat "Chemicznej komuni-
kacji w przyrodzie". Zajęcia laboratoryjne
dotyczyły budowy i własności estrów, formu-
lacji kosmetycznych i farmaceutycznych.
Mieliśmy też okazję obserwować pokaz do-
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www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


4

Wstęp wolny, miejsce: Bosmanat - Zalew
Witoszówka, organizator: UM Świdnica

KACZAWSKI JARMARK WIELKA-
NOCNY 
14.04.2019 (niedziela), godz. 11:00
Gminny Ośrodek Kutury, Paszowice, wstęp
wolny

WIDOWISKO OBRZĘDOWE "WESO-
ŁEGO ALLELUJA!"
14.04.2019, godz. 12:30
Zespoły "Krąg" i "Mała Świdnica" (ŚOK)
oraz "Mokrzeszów" i "Ale Babki" (Gmina
Świdnica) w Niedzielę Palmową zainsceni-
zują najpiękniejsze, a często już zapomnia-
ne, polskie obrzędy wielkanocne. reżyseria i
choreografia: Maria i Wojciech Skiślewiczo-
wie; kierownictwo muzyczne: Zdzisław
Christ
Wstęp wolny, miejsce: Plac Jana Pawła II,
organizator: ŚOK

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

ŚWIDNICKA ŚRODA LITERACKA (we
wtorek): PRZEMYSŁAW OWCZAREK
16.04.2019, godz. 18:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
spotkanie z Przemysławem Owczarkiem w
ramach Świdnickiej Środy Literackiej. Prze-
mysław Owczarek - polski poeta i antropo-
log kultury. Absolwent Studium Literacko-
Artystycznego UJ, doktor nauk humanisty-
cznych, wykładowca, redaktor naczelny
kwartalnika "Arterie".
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

UŁASKAWIENIE (2018), reż. Jan Jakub
Kolski
17.04.2019, godz. 18:30
Zapraszamy na projekcję najnowszego filmu
Jana Jakuba Kolskiego. Gościem specjalnym
wydarzenia będzie grająca w filmie główną
rolę aktorka Grażyna Błęcka-Kolska.

świadczeń przygotowany przez koło studenc-
kie Phobia. Oprócz zajęć laboratoryjnych i
wykładów poznaliśmy topografię uczelni i
Strefę Kultury Studenckiej. Rozmowa z
oprowadzającymi nas studentami Wydziału
Chemicznego umożliwiła naszym uczniom
zweryfikowanie swoich wyobrażeń na temat
studiowania na Politechnice Wrocławskiej.
Opiekunami uczniów były Pani Katarzyna
Mamica-Pasternak, Pani Urszula Brzeźniak-
Mirecka oraz Pani Dorota Durlej.

II LO Świdnica

FINAŁ KONKURSU MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZEGO DLA GIMNAZJALI-
STÓW

5 kwietnia 2019r. w I Liceum Ogólnokształ-
cącym im Jana Kasprowicza w Świdnicy od-
był się finał VI Powiatowego Konkursu
Matematyczno-Przyrodniczego dla Gimna-
zjalistów. Do finału awansowało 20 uczniów
spośród 111 startujących w konkursie. 
W konkursie wzięli udział uczniowie 8 gi-
mnazjów (obecnie szkół podstawowych) Po-
wiatu Świdnickiego. Zawody finałowe nie
były łatwe. Należało się wykazać wiedzą z 5
dziedzin: matematyki, fizyki, chemii, geo-
grafii i biologii. Zawody składały się z dwóch
części: pisemnej i ustnej. Po podsumowaniu
punktów z wszystkich etapów wyłoniono
trójkę laureatów:
I miejsce- uczennica Szkoły Podstawowej nr
4 w Świdnicy - Hanna Karwowska
II miejsce- uczeń Szkoły Podstawowej nr 105
w Świdnicy - Michał Stańczak
III miejsce- uczennica Szkoły Podstawowej
nr 4 w Świdnicy - Julia Mielcarz
Nagrody główne dla wszystkich uczestników
konkursu ufundowała Rada Rodziców przy I
Liceum Ogólnokształcącym.
Nagrody wręczali wicestarosta Powiatu
Świdnickiego Zygmunt Worsa w towarzy-
stwie dyrektora Liceum Roberta Kaśkowa.

I LO Świdnica

HOLLYWOOD U BANACHA, CZYLI DNI
OTWARTE W II LO.

Ścianka, czerwony dywan i gwiazdy filmowe
kusiły w tym roku odwiedzających II LO im.
Stefana Banacha podczas Dni Otwartych.
Chętnych do poznania oferty popularnej
dwójki było w tym roku ponad 350 osób!
Laboratoria i doświadczenia, wykłady, popi-
sy wokalne - to tylko niektóre z atrakcji, które
czekały na nich na Równej 11. Jak co roku do
II LO ściągnęły tłumy świdnickiej młodzieży
szukającej dobrej oferty dla siebie. Czego się
dowiedzieli o naborze i otwieranych kierun-
kach?
Oto kilka odpowiedzi: zarówno dla absol-
wentów gimnazjów, jak i dla uczniów koń-
czących szkołę podstawową przygotowane
są kierunki odpowiadające szerokim umiejęt-
nościom uczniów. Profile matematyczno -
fizyczne przygotują uczniów do olimpiad i do

studiów politechnicznych, kierunki biologi-
czno - chemiczne będą m.in. przepustką na
wymarzone studnia medyczne, a kierunki
humanistyczne to paszport dla wszystkich
tych, którzy myślą o prawie, filologiach i
innych kierunkach pokrewnych. II LO stawia
na jakość nauczania, kreatywność i bogatą
ofertę zajęć pozalekcyjnych. Chętnie sięga po
środki unijne, by zwiększyć ofertę zająć do-
datkowych i zaprasza do współpracy kolejne
uczelnie wyższe. Dziś młodsi uczniowie mo-
gli poznać licznych Olimpijczyków II LO i
poznać sekrety ich sukcesów. To między in-
nymi dzięki przygotowaniu przez matematy-
ków II LO uczniów do udziału w Studiu
Talent osiągnęli oni w tym konkursie oceny
bardzo dobre i celujące, co daje im możli-
wość rozpoczęcia studiów na wybranym
przez siebie kierunku na Politechnice Wroc-
ławskiej na każdym wydziale. O sukcesach
biologicznych i chemicznych uczniowie do-
wiadywali się wprost z relacji Pana Dyrekto-
ra. Ogromną popularnością cieszą się wyjaz-
dy na zajęcia laboratoryjne, wykłady i war-
sztaty organizowane na Uniwersytecie Wroc-
ławskim i na Politechnice Wrocławskiej, na
które uczniowie II LO jeżdżą ze swoimi na-
uczycielami. Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się informacje na temat osiągnięć
sportowych uczniów II LO i możliwościach
rozwijania swoich sportowych zaintereso-
wań: wyjazdy na narty, obóz żeglarski, popo-
łudniowe treningi koszykówki. Przyszli ucz-
niowie poznali też ofertę wymian szkolnych,
podczas których młodzież wyjeżdża do
Włoch. W auli wręczono także nagrody w I
Powiatowym Konkursie Języka Angielskie-
go dla Szkół Podstawowych. Laureaci i fina-
liści konkursu otrzymali prócz cennych na-
gród dodatkowy punkt rekrutacyjny do szkół
ponadgimnazjalnych. Tegorocznym hasłem
Dni Otwartych był slogan reklamowy, który
jasno mówi, która szkoła daje największe
możliwości wyboru przedmiotów matural-
nych. II LO to "Szkoła szerokich możliwo-
ści".

II LO Świdnica

ZNOWU NA PARKIECIE I W TAŃCU
Parkiet to ich żywioł. Taniec to ich życie.
Piękne kostiumy to tylko dodatek do wielkiej
pasji. Po 4 miesiącach przerwy Państwo Wo-
jasowie po raz kolejny zawirowali na parkie-
cie, tym razem w Mierzynie koło Szczecina,
na Międzynarodowym Turnieju Tańca Polish
Cup. 
Wśród prawie 500 par z kilkunastu krajów.
Nasi świdniccy tancerze wytańczyliśmy w
kategorii powyżej 40 lat III miejsce. Gratulu-
jemy.

I LO Świdnica

POWIATOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO

2 kwietnia, w sali narad Starostwa Powiato-
wego w Świdnicy, odbyło się posiedzenie
Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. 
W spotkaniu udział wzięli Starosta i Wicesta-
rosta Świdnicki, Wójtowie i Burmistrzowie -
przedstawiciele gmin wchodzących w skład
Powiatu Świdnickiego, zarządcy dróg gmin-
nych, przedstawiciele Policji, Staży Gmin-

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Wstęp 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS KEY-
BOARDOWY
23.04.2019, godz. 11:00
Serdecznie zapraszamy na XV Dolnośląski
Konkurs Keyboardowy "Mistrz Klawiatu-
ry". Celem konkursu jest popularyzacja na-
uki gry na elektronicznych instrumentach
klawiszowych w klasie keyboard, kształto-
wanie i uaktywnienie artystycznego amator-
skiego ruchu muzycznego.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: MDK

WYSTAWA CZASOWA: Silesia et Ducati
Silesiae 
24.04-16.06.2019, godz. 18:00
Wernisaż wystawy czasowej - Silesia et Du-
cati Silesiae - dawne mapy Śląska i księstw
śląskich Jonasa Scultetusa i Fridericusa
Khunoviusa ze złotego wieku kartografii ni-
derlandzkiej.
Wstęp normalne - 6,-zł; ulgowe - 4, miejsce:
Muzeum Dawnego Kupiectwa

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

EKO ZABAWA. DRZEWKO ZA ODPADY
26.04.2019 (piątek), godz. 11:00

nych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, Dolnośląskiej Służby Dróg i Ko-
lei, Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
oraz Głównego Inspektoratu Transportu Dro-
gowego. 
Tematem posiedzenia był stan bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym w Powiecie Świd-
nickim w roku 2018. Na posiedzeniu wy-
pracowany został nowy program działania
na lata 2019/2020 uwzględniający realiza-
cję zadań w trzech podstawowych filarach,
takich jak: bezpieczne drogi, bezpieczny
pojazd, bezpieczny człowiek. Podjęte dzia-
łania mają wpłynąć na poprawę stanu bez-
pieczeństwa wszystkich uczestników ru-
chu drogowego.

UCZNIOWIE "MECHANIKA" NA PO-
ZNAŃ MOTOR SHOW

Poznań Motor Show to największa impreza
motoryzacyjna w Europie Środkowe, na któ-
rej prezentowane były najnowsze modele
najbardziej prestiżowych światowych marek.
Na odwiedzających czekała cała gama wspa-
niałych pojazdów wyeksponowanych w pię-
ciu salonach tematycznych: samochodo-
wym, motocyklowym, caravaningowym, de-
talingowym oraz truckowym.
Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji i po-
kazów, m. in.: Poznań Motorbike Show -
konkurs customowych motocykli, bogata
wystawa motocykli czołowych producen-
tów czy "Stunt Wars Poland" - międzynaro-
dowe zawody stunt ridingu, czyli freestylu
motocyklowego . Podczas pobytu na tej
gigantycznej, międzynarodowej imprezie
młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych ze
Świdnicy miała okazję poznać najbardziej
zaawansowane technologicznie rozwiąza-
nia w motoryzacji oraz podziwiać imprezy
towarzyszące. Wyjazd dla grupy 42 ucz-
niów zorganizowała pani Anna Foryś-Mu-
sik a opiekunami wycieczki były panie Re-
nata Ślesar i Agnieszka Kawałko. Ucznio-
wie byli pod ogromnym wrażeniem rozma-
chu imprezy oraz postępu technologiczne-
go, jaki odbywa się dosłownie na naszych

oczach. Rokrocznie producenci zaskakują li-
czbą i pomysłowością nowych rozwiązań.
Poznań Motor Show to gigantyczna impreza,
która ponownie przyciągnęła tłumy entuzja-
stów koni mechanicznych. Wiedząc, jak bar-
dzo jesteśmy różni i jak różne mamy upodo-
bania, organizatorzy stworzyli imprezę, która
z pewnością zadowoliła najbardziej wymaga-
jących gości.

"Mechanik" Świdnica

DZIEŃ OTWARTY W KASPROWICZU 
30 marca po raz kolejny świdnicki "Kaspro-
wicz" zaprosił uczniów kończących szkoły
podstawowe i gimnazjalne na Dzień Otwarty.
Obok prezentacji oferty edukacyjnej na przy-
szły rok szkolny nie zabrakło akcentów twór-
czych, warsztatów przedmiotowych oraz
spotkań, podczas których goście mogli wy-
mienić opinie z kasprowiczanami (obecnymi
uczniami, absolwentami i nauczycielami). 
Tak jak w latach poprzednich i tym razem w
szkolnych murach panowała atmosfera zaba-
wy - tematem przewodnim był "kosmos".
Gmach "Kasprowicza" przemienił się w
wielki statek kosmiczny o tajemniczej na-
zwie "Trebor 2019", a korytarze udekoro-
wane zgodnie z konwencją zaroiły się od
postaci z "Gwiezdnych wojen" czy "Obce-
go". W towarzystwie przewodników goście
zwiedzali gwiezdny labirynt. Niektórzy
skusili się na rozwiązywanie zagadek w
"eskejprumie" i odwiedzili planetę Małego
Księcia, a inni oglądali kosmiczny mecz w
siatkówkę lub odpoczywali w kawiarni
"Gwiezdny Shot", delektując się marsjański-
mi smakołykami .

I LO Świdnica
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OWŚ, ul. Polna, Bolków, wstęp wolny

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
standardami z repertuaru Johna Scofielda,
czy Robbena Forda.
Wstęp 20 zł, miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, organizator: ŚOK

47. RAJD ŚWIDNICKI KRAUSE
27.04-28.04.2019, godz. 15:30
Coroczne święto sympatyków rajdów samo-
chodowych. Szybkie samochody, najlepsi
kierowcy, wielkie emocje! Start i meta w
świdnickim Rynku.
Miejsce: Świdnica i okolice, organizator:
Automobilklub Sudecki

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; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE: PA-
WEŁ JANAS
03.05.2019, godz. 19:00
Pawel Janas to niezwykle wszechstronny
muzyk i kompozytor. Z łatwością porusza
się na gruncie muzyki klasycznej, współ-
czesnej , elektronicznej i improwizowanej.
Nagradzany na ponad 40 konkursach. Mistrz
Świata w grze na akordeonie cyfrowym Ro-
landVAccordion podczas 63th Coupe Mon-
diale oraz laureat Festiwalu Virtual.
Wstęp wolny, miejsce: Patio restauracji Ry-
nek 43 (w przypadku niepogody Klub Bol-
ko), organizator: ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY ANNY LARI-
NY-DZIMIRY
04.05.2019, godz. 18:00
Anna Larina-Dzimira urodziła się w Mińsku
na Białorusi. Ukończyła mińską i wrocła-

W MDK...
◆ OTWARTE MISTRZOSTWA ŻAROWA

W I Otwartych Mistrzostwach Żarowa w Sza-
chach wzięło udział 120 szachistów, a ponad
trzydziestu z nich reprezentowało Klub Sza-
chowy GAMBIT MDK. Zawody rozegrano
w czterech grupach turniejowych (do 9,  11,
15 lat oraz seniorzy i juniorzy starsi).
W Grupie A zwyciężył Kamil Gałuszka
(GLKS Goniec Żarów) przed Jakubem Że-
berskim i Michałem Demskim (obydwaj KSz
Polonia Wrocław). Na trzynastym miejscu
uplasował się Oskar Perek z GAMBITU
MDK.
W Grupie B (do 15 lat) zwyciężył Maciej
Kaczmarzyk, który wyprzedził Oskara Lesia-
ka (obydwaj KSz GAMBIT MDK Świdnica)
i Jakuba Komanieckiego (GLKS Goniec Ża-
rów). Wśród dziewcząt zwyciężyła Anna-
Maria Michalska przed Martą Więcław (oby-
dwie SP Jaworzyna Śląska). Trzecie miejsce
zajęła Karolina Tomczyk (KSz GAMBIT
MDK Świdnica).
W Grupie C (do 11 lat) wygrał Jakub Dem-
ski (KSz Polonia Świdnica). Drugi był Do-
an Quoc Anh Nguyen (LZS Victoria Chró-
ścice). Trzecie miejsce wśród chłopców za-
jął Zbigniew Gul (MDK Świebodzice).
Czwarty był Wiktor Zieliński (KSz GAM-
BIT MDK Świdnica). Wśród dziewcząt
zwyciężyła Weronika Komaniecka (GLKS
Goniec Żarów). Drugie miejsce zajęła Ro-
ksana Zapolska (KSz GAMBIT MDK Świd-
nica), a trzecie Angelika Kołodziejczyk
(GLKS Goniec Żarów).
W Grupie D (do 9 lat) wygrał Karol Kuliś
(UKS Rodło Opole). Drugi był Filip Pawicki
(KSz Polonia Wrocław), a trzecie miejsce
podzielili Gabriel Karaszewski (KSz Miedź
Legnica) i Igor Śliwowski (KSz GAMBIT
MDK Świdnica). Wśród dziewcząt zwycię-

żyła Oliwia Reruch przed Mają Borkowską
(obydwie GLKS Goniec Żarów) i Darią Pio-
trowską (Kostomłoty).
Turniej został zorganizowany z inicjatywy
klubu Goniec Żarów. Sędziowali Artur Ada-
mek, Damian Daniel i Krzysztof Serwin.

MDK Świdnica

◆ CEDEEN NA ARLEKINADZIE
Arlekinada to Ogólnopolski Festiwal Małych
Form Teatralnych w Inowrocławiu. Biorą w
nim udział grupy teatralne z całej Polski ,
wyłonione podczas eliminacji na podstawie
przesłanego filmu ze spektaklem. Grupa "Ce-
deen" z Młodzieżowego Domu Kultury im.
M.K.Słobódzkiego w Świdnicy miała okazję
na nim zaprezentować spektakl oparty na dra-
macie Stanisława Wyspiańskiego " Wesele"
pt." Raz dokoła". Jury " Arlekinady": Tomasz
Wasilewski-  reżyser, Jerzy Rochowiak- po-
eta, dramaturg, reżyser, pani Marta Nierad-
kiewicz - aktorka, podkreśliło walory spe-
ktaklu dotyczące obrazu scenicznego, któ-
ry zdaniem pana Tomasza wykorzystuje
środki przekazu charakterystyczne dla fil-
mu, pani Marta natomiast powiedziała, że
nasze "Wesele" jest jednym z lepszych
"Wesel " jakie widziała w wykonaniu pro-
fesjonalnych aktorów. Grupa " Cedeen"
otrzymała od jurorów mnóstwo komple-
mentów dotyczących gry aktorskiej, a
szczególnie nadania znanym bohaterom
swojej własnej osobowości. Jury szczegól-
nie wyróżniło Zuzannę Wolińską, która
wcieliła się w rolę Panny Młodej, Elżbietę
Tądel, która wcieliła się w rolę Racheli.
Wielkie podziękowania dla pozostałych
wspaniałych aktorów grupy "Cedeen"
Obsada: Kacper Sowa -Poeta, Dziennikarz,
Chochoł, Daria Miechurska- Pan Mlody,
Nadia Antonowicz- Klimina, Dagmara
Brendowska - Radczyni, Izabela Trojano-
wska - Gospodyni, Adriana Lasończyk -
Isia, Julia Żydek- Haneczka, Amelia Rze-
szowska - Zosia, Norbert Sułek- Jasiek,
Franciszek Tabor -Kacper, Angelika Czer-
kawska -Maryna I, Zofia Witoń -Maryna II,
Rafał Lisowski - Poeta II, Patrycja Hawro
- Ksiądz.

ciąg dalszy ze str. 5
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Wyjazd na "Arlekinadę" dał młodym akto-
rom możliwość spotkania aktorów młodzie-
żowych z grup teatralnych z całej Polski,
zawiązania nowych przyjaźni, wymiany do-
świadczeń, udziału warsztatach pantomimy
oraz w koncercie Damiana Ukeje.
Grupa wraz z opiekunem składa szczere po-
dziękowania Pani Prezydent Beacie Moskal-
Słaniewskiej, Urzędowi Miasta, Komitetowi
Rodzicielskiemu działającemu przy Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Świdnicy za
sfinansowanie wyjazdu do Inowrocławia.

MDK Świdnica

◆ "PRZEBÓJ Z JAJEM"
W  dniu  1 kwietnia 2019 roku w Klubie
Bolko w Świdnicy po raz 16 raz odbył się
Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży
"Przebój z Jajem".  Organizatorem konkursu
był Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy.
Celem konkursu była popularyzacja śpiewa-
nia wśród dzieci i młodzieży, samokształce-
nie muzyczne, możliwość niezależnej pre-
zentacji ulubionych przebojów oraz spraw-
dzenia siebie, także aktorsko oraz poszuki-
wanie dzieci szczególnie uzdolnionych i pro-
mowanie młodych talentów  Jury w składzie:
Beata Bartko - Kozieł - dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej w Świdnicy, Patrycja Ka-
mola - nauczyciel muzyki w Młodzieżowym
Centrum Kultury w Legnicy, Adam Miszkuro
- nauczyciel muzyki w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Świdnicy oraz w
Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy po
wysłuchaniu 14 solistów oraz 10 duetów i
zespołów postanowiło przyznać nagrody na-
stępującym wykonawcom:

W kategorii klasy 1- 3 solo- pierwsze miej-
sce: Natasza Stych - MDK Bolesławiec, dru-
gie miejsce: Martyna Korkiewicz MDK
Świdnica, trzecie miejsce: Maja Kałamarz
MDK Świdnica. W kategorii klasy  4 - 8 solo-
pierwsze miejsce zdobyła Emilia Nowak -
Good Voce Studio w Lesznie, drugie miejsce:
Zofia Lipa,  trzecie miejsce: Daria Kwieciń-
ska - SP nr 8 w Świdnicy.
W kategorii Duety i zespoły klasy 1-3 pier-
wsze miejsce zostało przyznane dla zespołu
"Wirusy" z MDK Świdnica.  W kategorii
starszej w tej kategorii pierwsze miejsce po-
wędrowało do Zespołu "Akwamaryn"
MDK Świdnica, drugie miejsce: Zespół
"Four teen" MDK Świdnica oraz Zespół "
Iniemamocni" MDK Bolesławiec, trzecie
miejsce: Zespół wokalny "Zygzak" MDK
Świdnica. Jury przyznało również wyróż-
nienia specjalne oraz wyróżnienia. Grand
Prix zdobyła Anna Sobkowic ze Szkoły
Podstawowej nr 16 w Legnicy. W tym roku
również publiczność mogła wybrać swoje-
go faworyta. Nagroda Publiczności  powę-
drowała do   Zespołu "Wirusy" z MDK
Świdnica. Nagrodę  za najlepsze przebranie
otrzymał Dominik Niżyński z Gminnego
Centrum Kultury w Żarowie.

MDK Świdnica
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wską ASP. Zajmuje się malarstwem, grafiką,
rysunkiem i ilustracją, a także uczestniczy w
pracach konserwatorskich, zajmuje się reno-
wacją dzieł sztuki.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

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

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

ciąg dalszy na str. 8
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◆ ANDŻELIKA I AGATKA NAJSKUTE-
CZNIEJ SZUKAŁY WIOSNY
Ruszyła karuzela Imprez na Orientację w Pol-
skim Towarzystwie Turystyczno - Krajo-
znawczym. W dniu 30.03. 2019 r  we Wleniu
odbyły się Marsze "W poszukiwaniu wios-
ny", które jednocześnie były pierwszą edycją
z cyklu Pucharu Dolnego Śląska w 2019 r.
Duży sukces odniosły reprezentantki Koła
Turystycznego PTTK "ToTuToTam" przy
Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy:
Andżelika Stępniowska i Agatka Hruszo-
wiec, które wygrały rywalizację w kategorii
TD rocznik (2006 - 2007). Sukces tym cen-
niejszy, że dziewczyny przebiegły 2 oceniane
trasy bez punktów karnych, z maksymalną
liczbą 2000 pkt przeliczeniowych, co ma ka-
pitalne znaczenie w dalszych etapach cyklu
pucharowego. Nasza drużyna pozostawiła w
pokonanym polu 20 drużyn, m.in. silne ekipy
z Bogatyni, Bolkowa czy z Lwówka Ślaskie-
go. Wartością dodaną udziału w tej prestiżo-
wej imprezie było to, że
w zmaganiach elity seniorów wzięli udział
Mistrzowie Polski: Roman Trocha i Krzy-
sztof Ligienza z Klubu Orientop Wrocław.
Opiekunem dziewcząt jest Zbigniew Curyl,
który bardzo dziękuje rodzicom za pomoc w
organizacji wyjazdu
do Wlenia.
MDK Świdnica

SPORT SZKOLNY
◆ AEROBIK RE-

KREACYJNY -
XVI Mistrzostwa
Powiatu Świdnic-
kiego
Łącznie 21 zespo-
łów wystartowało w
zawodach Aerobika
r e k r e a c y j n e g o
Współzawodnictwa
szkolnego  2018-
2019 zorganizowa-
nego przez SP 2 w
Świdnicy oraz OSIR
Świdnica w piątek 5
kwietnia na Hali Za-
wiszów przy SP 1.
Drużyny rywalizo-
wały w trzech kate-
goriach: czwórkach
klas 5-6 SP oraz w
trójkach i szóstkach
klas 7-8 SP i 3 Gimn.
Oficjalnego otwar-
cia imprezy dokona-
ła pani Alicja Maty-
sik, dyrektor SP 2 w
asyście zast ępcy
prezydenta Świdni-
cy pana Szymona
Chojnowskiego i
pani Moniki Jamro z
wydziału edukacji

UM Świdnica. Turniej rozpoczęły zespoły
6-osobowe, które w czasie 2,5 minuty pre-
zentowały swoje układy z obowiązkowymi
elementami takimi jak pompki, brzuszki, pa-
jace, elementy równoważni. Jury w składzie
Zofia Zdebiak, Paulina Walczewska i Małgo-
rzata Włosińska oceniało poprawność wyko-
nywania ćwiczeń, zmian ustawień jak i syn-
chronizację oraz wrażenie artystyczne. W ko-
lejnych blokach wystartowały drużyny 3 i
4-osobowe. W przerwach pomiędzy katego-
riami licznie przybyłej publiczności czas
umilały występy zespołów Dance Manii z SP
6 i młodych cheerleaderek z SP 2. Na zakoń-
czenie dla uczestników imprezy organizator
przygotował pamiątkowe puchary, medale,
słodycze i różnego rodzaju gadżety.
Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach
przedstawiała się następująco:
Zespoły 6-osobowe (klasy 7-8 SP i 3 Gimn.):
CRAZY SQUAD - SP Lutomia
TECHNO GIRLS - SP 2 Świdnica
CHEERLEADERS SP6 - SP 6 Świdnica
ATOMÓWKI - SP 6 Świdnica
STRONGER TUMORROW - SP 1 Świdnica
ALTAMARIN - SP 4 Świdnica
CHARMSIES - SP Lutomia
LINKI TEAM - SP Lutomia
Zespoły 3-osobowe (klasy 7-8 SP i 3 Gimn.):
CANDY WOMAN - SP Lutomia
AEROBIC GIRL - SP Żarów
L-GANG - SP 6 Świdnica
315-KI - SP 315 Świdnica
Zespoły 4-osobowe (klasy 5-6 SP):
AEROBIC STARS - SP Żarów

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
Paweł II". Tematyka tegorocznej edycji prac
plastycznych: "I pielgrzymka Jana Pawła II
do Polski"
Wstęp wolny, miejsce: Hol ŚOK, Rynek 43,
organizator: MDK

DNI PAPIESKIE
16.05-19.05.2019, godz. 10:00
Dni Papieskie to cykl imprez upamiętnia-
jących w Świdnicy pontyfikat św. Jana
Pawła II.
Miejsce: różne, organizator: MBP, ŚOK

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.

ciąg dalszy ze str. 7
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AERO DANCE - SP 6 Świdnica
FOUR MAGIC - SP Lutomia
4 POWER - SP 2 Świdnica
YELLOW TEAM - SP 6 Świdnica
POWER GIRLS - SP Lutomia
EVERNOON - SP Lutomia
ZUMBA DANCE - SP Lutomia
SUN - SP Lutomia
Osobna klasyfikacja prowadzona była na po-
ziomie świdnickich podstawówek do rywali-
zacji współzawodnictwa. Punktowały tu naj-
pierw zespoły 6-osobowe a następnie 4-oso-
bowe.
Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współ-
zawodnictwa):
SP 2 - 10 pkt
SP 6 - 8 pkt
SP 1 - 7 pkt
SP 4 - 6 pkt
SP 105 - 5 pkt
SP 315 - 4 pkt
OSiR Świdnica

RUSZA 15. EDYCJA ŚWIDNICKICH GRY-
FÓW

"Świdnicki Gryf" to najważniejsza nagroda
gospodarcza w naszym mieście. Ma ona na
celu wyróżnienie a także promowanie firm i
przedsiębiorstw działających w mieście, a w
przypadku "Sudeckiego produktu regional-
nego", promowanie produktów wytwarza-
nych w naszym regionie.
- "Świdnicki Gryf" to prestiżowe wyróżnie-
nie przyznawane firmom, które swoimi dzia-
łaniami dają przykład innym przedsiębior-
com i pokazują, że w Świdnicy można osiąg-
nąć sukces i to na wielu płaszczyznach. Przy-
znając nagrody chcemy wyróżnić tych najle-
pszych z najlepszych - mówi Beata Moskal -
Słaniewska, prezydent Świdnicy.

25 marca w Urzędzie Miejskim w Świdnicy
odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły Na-
grody Gospodarczej Świdnicki Gryf 2019. W
skład kapituły wchodzą przedstawiciele
władz miasta: Beata Moskal - Słaniewska,
prezydent Świdnicy, Szymon Chojnowski
zastępca prezydent Świdnicy, a także laureaci
nagrody z ubiegłego roku, czyli: DAR-VIT
Dariusz Konarski, Piekarnia PROFIT - BIS s.
c. Anna, Jacek Wychowanek, Biuro Turysty-
czne RAPALA s. c. Agnieszka Rąpała, Firma
KOROLEWICZ - Marcin Korolewicz, Piotr
Pamuła,  przedstawiciel Electrolux Poland
Sp. z o. o, PPUH STEINBUDEX - J.M  Jerzy
Majorek, Agnieszka Poroś - Łojewska - pre-
zes Stowarzyszenia Świdnickich Mam - "Ma-
my co kochamy" oraz przedstawiciele orga-
nizacji okołobiznesowych - Świdnickiej Ra-
dy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT, Stowarzyszenia Przedsię-
biorców i Kupców Świdnickich i Sudeckiej
Izby Przemysłowo-Handlowej.
W tym roku nagrody przyznane będą w na-
stępujących kategoriach:
1. "Sudecki produkt regionalny"
2. "Lider przedsiębiorczości"
3. "Lider mikroprzedsiębiorczości"
4. "Dobre smaki"
5. "Zdrowie i uroda"
Nowością są dwie ostatnie kategorie. "Dobre
smaki" - to nagroda, która dotyczy restaura-
cji, kawiarni, cukierni, pizzerii i barów. Tu
oceniane będzie m.in.: serwowanie smacz-

nych dań i napojów róż-
norodnych smaków, re-
gionalny produkt w
ofercie, nienaganna,
profesjonalna obsługa
gości, a także budowa-
nie atmosfery miejsca i
zachęcania do spędza-
nia w nim czasu. Z kolei
"Zdrowie i uroda" to ka-
tegoria skierowana do
branży usług kosmety-
cznych, fryzjerskich,
dietetycznych, zdrowej
żywności i fitness. Bra-
ne pod uwagę będzie to,
w jaki sposób wychodzi
się naprzeciw oczekiwa-
niom, życzeniom klien-
tów, specyficznych grup
odbiorców, jakoś ć
świadczonych usług,
efektywność i skutecz-
ność działania firmy np.
udział w lokalnym ryn-
ku. 
Czekamy na zgłoszenia
przedsiębiorców i firm.
Wypełnione ankiety
mogą oni przesyłać do
23 czerwca br. na adres
mailowy: swidnicki-
gryf@um.swidnica.pl
lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Świd-
nicy ul. Armii Krajowej
49, 58-100 Świdnica.
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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 psycholo-
ga klinicznego, który prezentuje swoją teorię
na przykładzie przypadkowo wybranego z
sali pacjenta. Stosując wypracowane przez
siebie metody, próbuje go zmusić do zwie-
rzeń. Pomimo starań prowadzącego sytuacja
rozwija się w całkiem niespodziewaną stro-
nę....
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

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

FESTIWAL PIOSENKI PRZED-
SZKOLNEJ (PRZESŁUCHANIA)
20-21.05.2019, godz.  10:00
Celem festiwalu jest prezentacja umiejętno-
ści i dorobku artystycznego dziecięcych wy-
konawców ze świdnickich placówek, umo-
żliwienie twórczej konfrontacji, wymiana
pomysłów i doświadczeń w pracy z dziećmi
ORAZ doskonała zabawa.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

GALA FESTIWALU PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ
29.05.2019, godz. 10:00
Uroczysta gala i rozdanie nagród Festiwalu
Piosenki Przedszkolnej.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY WACŁAWA
WANTUCHA
30.05.2019, godz. 18:00
Wacław Wantuch to artysta fotografik i pi-
sarz, pracujący w Krakowie. Tworzy przede
wszystkim akty kobiece. Ukończył Akade-
mię Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor
książki "Kamień wawelski?" i albumów
fotograficznych. Wystawiał w kraju i za gra-
nicą. Znakiem rozpoznawczym jego aktów
są zaskakujące ujęcia.
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Zgłoszenia mogą również dokonywać orga-
nizacje gospodarcze, członkowie kapituły
oraz po raz pierwszy osoby fizyczne. Na Pań-
stwa propozycje wraz z uzasadnieniem cze-
kamy do 10 czerwca br. również pod adresem
mailowym: swidnickigryf@um.swidnica.pl .
Organizator po uzyskaniu zgody zgłoszo-
nych przedsiębiorców i firm przekaże ankiety
kandydatów do oceny przez kapitułę.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Ankietę
oraz regulamin konkursu można pobrać ze
strony: www.swidnickigryf.pl. 

GMINA ŚWIDNICA

W GMINIE NAUCZYCIELE TEŻ STRAJ-
KUJĄ

W poniedziałek, 8 kwietnia br. rozpoczął się
strajk nauczycieli i pracowników obsługi w
gminnych szkołach podstawowych i przed-
szkolach. Na 6 szkół podstawowych akcję
strajkową podjęto w 5 placówkach. W przy-
padku 3 gminnych przedszkoli strajk podjęli
nauczyciele i pracownicy obsługi jednego
przedszkola. Mimo strajku wszystkie szkoły i
przedszkola zapewniają opiekę nad dziećmi.
Zorganizowany jest także dowóz i odwóz dzie-
ci, które korzystają z zajęć opiekuńczych.
Jedyną szkołą podstawową, która w gminie
Świdnica nie podjęła strajku, jest Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu
oraz 2 gminne przedszkola: "Bajkowa Dolin-
ka" w Pszennie i Publiczne Przedszkole w
Bystrzycy Dolnej.

Trudno powiedzieć, jak długo potrwa strajk
nauczycieli, stąd też władze gminy w poro-
zumieniu z dyrektorami placówek oświato-
wych robią wszystko, by zapewnić dzieciom
opiekę, a rodzicom dostęp do bieżących in-
formacji poprzez dziennik elektroniczny oraz
strony internetowe placówek. Wzmożone też
będą patrole ze strony służb mundurowych z
Posterunku Policji w Słotwinie, tak aby za-
pewnić jeszcze większe bezpieczeństwo wo-
kół gminnych placówek oświatowych.

Z PRZYJACIELSKĄ WIZYTĄ W CZE-
CHACH  

Grupa 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Witoszowie Dolnym wraz z opiekunami bie-
rze udział w trzecim, partnerskim spotkaniu
w ramach projektu "Tu i Tam Przyjaciół Mam
II". Tym razem zaprzyjaźnione szkoły spoty-
kają się od 10 do 12 kwietnia w Kopidlnie po
stronie czeskiej.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach języko-
wych, sportowo-rekreacyjnych oraz turysty-
cznych, dzięki którym poznają okolice Ko-
pidlna i Jiczyna. Realizacja projektu przy-
czyni się do zwiększenia motywacji ucz-
niów do uczenia się języków obcych, po-
znawania tradycji świątecznych obchodzo-
nych w obu krajach, a nauczyciele zacieś-
nią swoją współpracę i wymienią się do-
świadczeniami. Mikroprojekt "Tu i Tam
Przyjaciół Mam II" realizowany jest w ra-
mach Programu Interreg V-A Republika
Czeska - Polska, Funduszu Mikroproje-
któw. Projekt współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego oraz budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

UCZNIOWIE W MOKRZESZOWIE PISA-
LI BAŚNIE  

26 uczniów z 10 szkół podstawowych zmie-
rzyło się w XVII edycji Międzyszkolnego
Konkursu Literackiego "Piszemy baśnie".
Gospodarzem literackich zmagań była Szko-
ła Podstawowa w Mokrzeszowie. Patronat
Honorowy nad Konkursem objęli: wójt gmi-
ny Świdnica Teresa Mazurek i burmistrz mia-
sta Świebodzice Paweł Ozga.
Autorami baśni było 26 uczniów z 10 szkół
podstawowych z gminy i miasta Świdnicy
oraz ze Świebodzic. Konkurs przebiegł w
dwóch kategoriach: młodsi - klasy IV-V i
starsi - kl. VI - VIII. Ocenę prac przeprowa-
dziła komisja w składzie: Katarzyna Buczma
(polonista), Małgorzata Błaszczyk (logope-
da, polonista), Małgorzata Kowalska (polo-
nista) i Krystyna Stanikowska (polonista).
Komisja wzięła pod uwagę zgodność z tema-
tem, oryginalność, zachowanie konwencji
baśni, poprawność językową. Przyznano 7
nagród i 9 wyróżnień.
NAGRODY w kategorii klas IV-V

Hanna Leśniewska SP
w Pszennie
Magdalena Piwko SP
nr 4 w Świebodzicach
WYRÓŻNIENIA w
kategorii KLAS IV - V
Nicola Wojtowicz SP
w Witoszowie
Martyna Jurczyszak
SP  w Mokrzeszowie
Zuzanna Grolewska
SP nr 3 w Świebodzi-
cach
Natalia Bryndza SP nr
1 w Świdnicy
 NAGRODY w kate-

gorii klas VI - VIII
Patrycja Szachniewicz SP w Mokrzeszowie
Angelika Ślęzak SP w Grodziszczu
Anna Wójcik PSP nr 4 w Świebodzicach
Julia Tobiasz SP  w Witoszowie Dolnym
Weronika Skorłutowska SP nr 1 w Świdnicy
WYRÓŻNIENIA w kategorii KLAS VI -
VIII
Nikola Pielech SP nr 315 im. Jana Pawła II w
Świdnicy
Maria Kajewska SP w Mokrzeszowie
Weronika Bałos SP  w Lutomi Dolnej
Kamil Ryl SP w Bystrzycy Górnej
Karolina Ochocka SP w Pszennie
Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe
ufundowane przez wójta gminy Świdnica
oraz burmistrza miasta Świebodzice. Wśród
zaproszonych gości obecni byli przewodni-
cząca Rady Gminy Regina Adamska, dyre-
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Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

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

DNI ŚWIDNICY
31.05-02.06.2019, godz. 12:00
Jak co roku na dniach Świdnicy cały zestaw
gwiazd. Tym raz przybędą do nas Doda,
Patrycja Markowska, Łona i Webber, Danzel
Andre, Arka Noego i inni!
Miejsce: OSiR, Świdnicki Rynek, organiza-
tor: UM, ŚOK

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
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

III BUDZIK Z PIDŻAMIE - BIEG CHA-
RYTATYWNY
22.06.2019, godz. 10:00
Bieg Charytatywny na ok. 6 km oraz biegi
towarzyszące dla dzieci, festyn rodzinny,
dmuchane zabawki, gry i zabawy dla dzieci.
Wstęp: według regulaminu, miejsce: Hhla
OSIR Zawiszów, organizator: KB Hermes
Świdnica, Biegowa Świdnica

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

Alchemia teatralna: "HAMLET" (spe-
ktakl)
Data: 12 kwietnia 2019

www.expressem.eu
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ktor SP w Pszennie Tadeusz Szarwaryn, soł-
tys Mokrzeszowa Janina Bogacz, zastępca
dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego Luiza Kępińska.
Finał konkursu literackiego "Piszemy baś-
nie" uświetniła inscenizacja "Jasia i Małgosi"
klasy trzeciej pod kierunkiem p. E. Jennings
oraz bajkowe postacie, w które wcielili się
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Mokrzeszowie: Olaf - Paweł Pastuch, Anna
z Krainy Lodu - Justyna Zaradna, pod opieką
terapeuty zajęciowego Marzeny Kloc i reha-
bilitantki Doroty Wójcikiewicz.

KOLEJNA DROGA ROWEROWA W GMI-
NIE  

W Bystrzycy Dolnej powstanie kilometrowy
odcinek drogi pieszo - rowerowej o szeroko-
ści 3 m. i ruchu dwukierunkowym z nawierz-
chnią asfaltową. Na realizację zadania gmina
Świdnica otrzyma dotację w ramach RPO
ZIT AW w wysokości 85% kosztów kwalifi-
kowanych inwestycji. W ciągu ostatnich 12
miesięcy kolejna droga rowerowa pojawi się
na mapie gminy Świdnica.
Budowa drogi rowerowej docelowo połączy
miejscowość Bystrzycę Dolną z Miastem
Świdnica, gdzie prace przy budowie pier-
wszego etapu są już realizowane.
Zadanie realizowane jest w partnerstwie z
Miastem Świdnica. W ramach projektu wy-
konane zostaną trzy zadania:
* Budowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż
ul. Śląskiej, od ul. Słowiańskiej do granic
miasta Świdnica, wraz z oświetleniem (obec-
nie realizowana)
* Budowa drogi pieszo - rowerowej na tere-
nie Gminy Świdnica w miejscowości By-
strzyca Dolna.

* Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kraszo-
wickiej do kładki pieszo-rowerowej nad By-
strzycą w Świdnicy.
Celem realizacji projektu jest ograniczenie
niskiej emisji transportowej w gminie Świd-
nica i w centrum miasta Świdnicy, poprzez
ograniczenie indywidualnego ruchu zmo-
toryzowanego na rzecz ruchu rowerowego i
pieszego.
Wykonawcą inwestycji jest Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. Koszt budowy drogi po przeprowa-
dzonym zamówieniu publicznym wynosi
ponad 960 tys. zł. W zakres robót wchodzą:
droga pieszo-rowerowa, odwodnienie, ele-
menty bezpieczeństwa i oznakowanie oraz
remonty cząstkowe istniejącej jezdni.
Planowany termin zakończenia zadania to
31.07.2019 r.
W związku z realizacją zadania na odcinku
od miasta Świdnica do siedziby Świdnickie-
go Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalne-
go wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.
Prace mogą oznaczać niedogodności dla pie-
szych, kierowców i rowerzystów. Uprzejmie
prosimy o zachowanie szczególnej uwagi i
bezpieczeństwa w okresie trwania prac bu-
dowlanych.
Droga pieszo-rowerowa w Bystrzycy Dolnej
będzie drugą drogą rowerową w gminie
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Godzina: 19.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: wstęp wolny

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.
Należy sobie zadać poważna pytania przy-
stępując do pracy nad sztuką Szekspira. Po
co nam dzisiaj Hamlet? Po co to wszy-
stko? Po co te trupy u Szekspira.  Pole
trupów Po nic te pola śmierci? Po nic. Czy
to tylko koło historii? Ktoś przyjdzie i
zakopie trupy.
Trupy na trupach przysypane ziemią Czemu
tak smutno wszyscy kończą? Utopieni w
basenie ogrodowym. A była taka dobra im-
preza .Kto był wielkim manipulatorem tej
historii? Odwrócony symbol na królewskiej
koronie. Symbol przywrócony na opasce
Hamleta. Skompromitowane symbole wła-
dzy i idei. Hamlet do snu oglądający Triumf
Woli. A to sen tylko zły sen?
Wszystko przeciw Szekspirowi.
Pomylił się co do Hamleta.
Reżyser: Andrzej Błażewicz



Świdnica z asfaltową nawierzchnią. Pierwsza
ma dokładnie 2,4 km długości i połączyła
Świdnicę z Zawiszowem, Sulisławicami oraz
Wiśniową. W planach jest kolejna, tym razem
przy okazji remontu drogi wojewódzkiej nr
379 na Modliszów.

X KONKURS MATEMATYCZNY ORIGA-
MI "ŻURAW"  

Nagroda Publiczności dla Anny Węgło-
wskiej z kl. VII. Uczennica ze Szkoły Podsta-
wowej w Mokrzeszowie wykonała model ze
192 modułów kusudama, co zajęło jej około
19 godzin. Jej praca została doceniona i oka-
zała się najciekawszą spośród około 80 mo-
deli, podczas finału X Konkursu Matematy-
cznego Origami "Żuraw".
Organizatorem Konkursu był Instytut Mate-
matyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uczennice Julia Nazarkiewicz, Antonina Pa-
terak i Anna Węgłowska wzięły udział w II

etapie konkursu, który polegał na rozwiązy-
waniu zadań dotyczących orgiami. Następnie
odbyły się warsztaty modelarskie, podczas
których wykonywano zaplatane sześciany.
Ostatecznie Julia Nazarkiewicz zajęła 19
miejsce, Antonina Paterak 9 miejsce i Anna
Węgłowska 9 miejsce. Serdecznie gratuluje-
my.

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS
Zachęcamy mieszkańców gminy Świdnica i
nie tylko do skorzystania z bezpłatnego sy-
stemu informacji lokalnej, który działa już w
kilkuset gminach i miastach. System pozwala
m.in. na komunikację kanałem SMS, lub po-
przez aplikację Blisko.
Wiadomości SMS
Krótkie wiadomości tekstowe możesz odbie-
rać na wszystkich typach telefonów komór-
kowych.
Aplikacja BLISKO
BLISKO zrzesza największą liczbę nadaw-
ców, należą do nich m.in. urzędy gmin i
miast, spółki energetyczne, wodociągowe i
różne podmioty ważne dla mieszkańców.
Wpisz w aplikacji swoją, lub inną interesują-
cą Cię miejscowość. BLISKO zaproponuje
Ci nadawców z tego obszaru, a Ty zdecydu-

www.expressem.eu
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"KRÓLEWNA Z DREWNA" (spektakl
familijny)
Data: 13 kwietnia 2019
Godzina: 16.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
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 wykona-
niu aktorów Zdrojowego Teatru Animacji
ma to wszystko, co powinna mieć baśń: ma-
gię, czary, walkę dobra ze złem. Ekscytujące
przygody i nie nachalną naukę o lesie, drze-
wach, ale także o przyjaźni i poświęceniu.
Mała, psotna sosenka, córka królewskiej pa-
ry, wyrusza w głąb ciemnego lasu. aby ura-
tować swoich rodziców i wszystkie drzewa
przed straszliwym niebezpieczeństwem.
Przeżywa wiele przygód, poznaje przyjaźń,
miłość i ze zdumieniem odkrywa, czym jest
prawdziwe szczęście. Czy jej wyprawa za-
kończy 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
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 miejsce
- dom praca, dom praca. Od czas do czasu jakaś
kontrolowana rozrywka. Ale w życiu każdego
człowieka przychodzi taka chwila, że nawet
dobrze naoliwiona maszyna przestaje funkcjo-
nować i niebo zaczyna walić się głowę. Żona
Adama wyjeżdża. Mieszkanie nawiedza na-
trętny domokrążca i wróżbita.
Niespodziewanie pojawia się również Filip,
kolega z podstawówki. Do drzwi puka przed-
stawicielka Ośrodka Adopcyjnego, o której
wizycie Adam zupełnie zapomniał. Spokojne
dotychczas życie bohatera wypełnia się mnó-
stwem niedomówień, pomówień i abstrakcyj-
nych insynuacji. A wszystko przykryte płasz-
czem "normalności". Jak rozwiąże się splot
dziwnych wydarzeń? Czy prawdziwych przy-
jaciół rzeczywiście poznaje się w biedzie?
Trzeba to zobaczyć.

ciąg dalszy na str. obok



W Niemczech już przed drugą wojną świato-
wą firmy Focke-Wulf i Anton Flettner praco-
wały nad produkcją śmigłowców. W lutym czy
marcu 1938 r. słynna wtedy pilotka doświad-
czalna Hanna Reitsch zademonstrowała lot do-

świadczalnego helikoptera Focke Fw 61 V2 w
berlińskiej hali "Deutschlandhalle" startując,
poruszając się w takt walca i lądując na miej-
scu. Był to pierwszy w historii lot wewnątrz
budynku.

Z chwilą wybuchu wojny, marynarka wojen-
na Trzeciej Rzeszy zainteresowana była produ-
kcją śmigłowca, który mógłby startować i lądo-
wać na ograniczonej przestrzeni pokładu okręto-
wego. Helikopterem zainteresowane były też i
wojska lotnicze oraz lądowe. Nie doszło jednak
do seryjnego wytwarzania śmigłowców, bowiem
ścierały się różne poglądy na ich przydatność i na
priorytety produkcji. 

Ograniczoną produkcją doświadczalnych he-
likopterów zajmowały się zakłady Flettnera
(Flettner-Werke) w dzielnicy Johannisthal w
Berlinie. Według udoskonalanych projektów z
1939 r. sporządzono tam doświadczalny śmigło-
wiec, który 30 października 1941 r. wzbił się w
powietrze. Wyprodukowano niewiele próbnych
śmigłowców typu Fl 282 "Kolibri", podobno 22
lub 24 sztuki. W owym czasie były to najlepsze
śmigłowce świata.

W sierpniu 1943 r. alianci zbombardowali
berlińską fabrykę i wtedy przeniesiono produ-

kcję do niezagrożonej bombami alianckimi
Świdnicy. 

Późnym latem lub na początku jesieni 1943
r. na świdnickim lotnisku pod Pszennem pojawiło
się kilkanaście prototypów Fl 282. Oblatywał je
świdniczanin Hans-Ehrenfried Fuisting, syn
świdnickiego adwokata i notariusza. Jego współ-
pracownikiem był szef konstruktorów dr Kurt
Hohenemser, który mieszkał wtedy w Bystrzycy
Górnej. 

Śmigłowce zamówiła niemiecka marynarka

wojenna. Z powodu pilniejszych potrzeb, a może
i konieczności dopracowania projektu, seryjne
wytwarzanie 100 zamówionych helikopterów
chciano rozpocząć w lipcu 1944 r. 

W dużej hali, zdaje się stojącej na świdnickim
lotnisku na północny zachód od magazynów
zbożowych (po której pozostały do dziś betono-
we fragmenty fundamentów), równolegle do dzi-
siejszej ul. Przemysłowej, miano zatrudnić 12
kostruktorów, 88 pracowników warsztatów i 2o
pracowników pomocniczych, może robotników
przymusowych, którzy zajmowali się helikopte-
rami. 

Od stycznia 1944 r. planowano też budowę
150 helikopterów dla wojsk lądowych w zakła-
dach BMW w Eisenach w Turyngii. Jednakże
główny inspektor lotnictwa, marszałek polny Er-
hard Milch wydał 29 lutego 1944 r. rozkaz zanie-
chania wytwarzania śmigłowców twierdząc, że
aktualnie bardziej potrzebna jest produkcja sa-
molotów myśliwskich. 

Zapewne dopiero pod koniec 1944 r. podjęto
w Świdnicy budowę helikopterów. 

 W końcu stycznia 1945 r., kiedy to trwała
ofensywa Armii Czerwonej, na świdnickim lot-
nisku stały trzy gotowe Fl 282. 3 lutego 1945 r.

trzej podoficerowie lotnictwa, piloci Lex,
Schmidt i Reimann wylecieli nimi do Jeleniej
Góry, skąd dolecieli do Zgorzelca. Za dwa tygo-
dnie, gdy i Zgorzelec był zagrożony przez Armię
Czerwoną, już tylko dwa śmigłowce dotarły do
Halle nad Salą w Saksonii. Później ukryto je w
stodole i młynie koło Bad Toelz, miejscowości
położonej  około 1o km na południe od Mona-
chium, gdzie po zakończeniu wojny stały się
łupem wojennym armii USA. Podzieliła się ona
nimi z armią brytyjską i rozpoczęto badanie ma-

szyn, zapewne celem wykorzystania ich dla po-
stępu techniki lotniczej. (Istnieje wiadomość, że
i Armia Czerwona zdobyła też egzemplarz heli-
koptera.) 

Dziś te zdobyczne helikoptery oglądać moż-
na w muzeach w USA i w Anglii.

Większość dawnych, przedwojennych mie-
szkańców Świdnicy nie przypomina sobie śmi-
głowców krążących nad miastem. Wspomina się
tylko, że pewien inżynier nazwiskiem Siegel od-
był lot helikopterem dookoła wieży kościoła pod
wezwaniem Świętych Stanisława i Wacława, a
konstruktor dr Hohenemser bywał odwożony he-
likopterem z lotniska świdnickiego do domu w
Bystrzycy Górnej. 

Zachowało się kilka zdjęć helikopterów sto-
jących na lotnisku pod Pszennem. Na jednym z
nich w oddali widnieje wieża świdnickiego ko-
ścioła. 

Dyrektorowi Muzeum Wiesławowi Rośko-
wiczowi dziękujemy za udostępnienie niektó-
rych materiałów ubogacających powyższy te-
mat.

Horst Adler i Edmund Nawrocki
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ŚMIGŁOWCE W ŚWIDNICY 

jesz z jakich serwisów tematycznych będą
mogli przesyłać do Ciebie informacje. O
otrzymaniu informacji aplikacja powiadomi
Cię tak, jak przy nadejściu SMS-a.
Link do formularza rejestrującego:
https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/4
298ce81/Gmina-%C5%9Awidnica

ŻONKILOWE POLA NADZIEI ZAKWIT-
ŁY W ŚWIDNICY  

Rokrocznie w październiku na całym świecie,
w dużych i w małych miejscowościach miesz-
kańcy sadzą żonkile. Łączą się w tym akcie
solidarności z osobami umierającymi na raka.
Wiosną kiedy żonkile kwitną odbywają się
akcje promujące ideę wsparcia dla opieki palia-
tywnej. 12 października 2018 roku samorzą-
dowcy wraz z dziećmi i młodzieżą posadzili
ponad tysiąc cebulek żonkili. 4 kwietnia, ścięte
kwiaty wręczali przechodniom, zachęcając do
propagowania pomocy dla hospicjów.
Kampania informacyjna "Pola Nadziei" pro-
wadzona jest na całym świecie. Jej celem jest

promowanie idei wolontariatu i niesienia
bezinteresownej pomocy podopiecznym ho-
spicjum. Obejmuje działania edukacyjne i z
zakresu wolontariatu, którego dodatkowym
celem jest pozyskiwanie środków na opiekę
paliatywną. Po raz pierwszy w Polsce odbyła
się w 1998 roku w Krakowie i od tego mo-
mentu odbywa się w różnych miastach nasze-
go kraju.
W tym roku kolorowy korowód przeszedł spod
Pl. Grunwaldzkiego, ulicą Łukową na świdni-
cki Rynek. Do akcji włączyli się samorządowcy,
przedszkolaki, wolontariusze a także pracowni-
cy świdnickiego hospicjum. Wolontariusze in-
formowali i zachęcali do datków, wręczając
każdemu ofiarodawcy żonkile.

ZAPRASZAMY NA JARMARK WIELKA-
NOCNY DO PSZENNA  

Ręcznie zdobione pisanki, palmy wielkanoc-
ne, świąteczne dekoracje, cała masa przysma-
ków, m.in. regionalnych przysmaków z part-
nerskiej gminy Żukowo, wędliny, pyszne cia-
sta. Na dzień przed Niedzielą Palmową, war-
to odwiedzić jarmark wielkanocny w Pszen-
nie. 13 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji wraz z Sołectwem Pszen-
no i Kołem Gospodyń Wiejskich w Pszennie
serdecznie zapraszają do Pszenna. Na odwie-
dzających czeka ponad 30 wystawców. Kier-

masz odbędzie się w sali Szkoły Podstawo-
wej im. Mikołaja Kopernika na ul. Wrocła-
wskiej 15 w Pszennie. Początek godz. 13.30.
Zapraszamy!

NASIONA  FASOLI NIEPODLEGŁOŚCI
NA STOISKU KGW BOJANICE

Z okazji ubiegłorocznej 100 rocznicy odzy-
skania Niepodległości- członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich w Bojanicach serdecznie
zapraszają koła gospodyń , przyjaciół z klu-
bów seniora oraz organizacji pozarządowych
z gminy Świdnica, a szczególnie osoby po-
siadające ogródki warzywne na stoisko KGW
Bojanice. Podczas sobotniego jarmarku wiel-
kanocnego w Pszennie (13.04.2019) wręczać
będą nasiona POLSKIEJ FASOLI Z ORZEŁ-
KIEM.
Przygotowaliśmy 100 opakowań tych patrio-
tycznych nasion, celem rozpowszechnienia
ich w naszej gminie. Mamy nadzieję, że dzię-
ki Państwa życzliwości i chęci jej uprawiania,
zachowamy ją dla następnych pokoleń - mó-
wi Janina Marciniak, przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Bojanicach.
Więcej o pochodzeniu i walorach kulinar-
nych fasoli można przeczytać m.in. na 
https://www.agropolska.pl/uprawa/straczko
we/polska-fasola-z-orzelkiem-odkryta-po-l
atach,49.html
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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 Spore napięcia w rodzinie będą dotyczyły
spraw dla Was ważnych. Nie kłóćcie się zawzięcie,
tylko spróbujcie spokojnie porozmawiać. Przyda-
dzą Ci się teraz Twoje talenty dyplomatyczne. Nie
przejmuj się, jeżeli nie uda Ci się załatwić wszy-
stkich, zaplanowanych na ten tydzień spraw. 
BYK Nie możesz oszukiwać siebie, więc otwar-
cie przyznaj się do błędu. Nikt nie jest doskonały
i każdemu mogą się zdarzyć pewne potknięcia.
To doskonały okres, by naprawić wyrządzone
krzywdy, odnowić znajomości - słowem zrobić
generalne porządki w swoim życiu. To wszystko
przyniesie Ci lepsze samopoczucie. 
BLIŹNIĘTA Ćwicz samodyscyplinę, a przeko-
nasz się jak wiele możesz osiągnąć dzięki swoim
zdolnościom. Brakuje Ci tylko wytrwałości. Zapał
bardzo szybko gaśnie. Decyzje dotyczące finansów
podejmuj wspólnie z partnerem. Są również inne
sprawy, które powinniście szybko omówić. 
RAK Kontakty towarzyskie znacznie się ożywią.
Spotkasz osoby, które niegdyś darzyłeś sympatią.
Odżyje wspomnienie wspólnie spędzonych dni.
Zapragniesz wskrzesić dawne stosunki z przyja-
ciółmi. Tylko nie szalej na całego. Jesteś przecież
o wiele lat starszy! 
LEW Jeżeli ostatnio spotkało Cię coś bardzo
przykrego, to pociesz się myślą o wiośnie, o
zbliżających się świętach. Przecież zawsze bardzo
lubiłeś ten okres. Sam przecież wiesz, że raz jest
lepiej, a raz gorzej. Nie możesz poddawać się przy-
gnębieniu. Za parę dni o wszystkim zapomnisz. 
PANNA Poważnie podejdź do swoich obowiąz-
ków. Nie możesz tłumaczyć swoich zaniedbań
luźnym stosunkiem do życia. To jest po prostu
lenistwo. Nadszedł czas, abyś sam sobie się do
tego przyznał. Dobrze ułożą się relacje z bliską

osobą. Ona doskonale zna Twoje słabości i wie
czego może się po Tobie spodziewać. 
WAGA Ktoś spod znaku Wodnika jest do Cie-
bie wrogo nastawiony. Być może jest to tylko
rywalizacja lub zwykła zazdrość. Uważaj jed-
nak na tą osobę. Sprawy zawodowe odejdą
teraz na dalszy plan. Liczyć się będą wyłącznie
sprawy osobiste, szczególnie te związane z
życiem uczuciowym. 
SKORPION Ktoś przysłonił Ci cały świat i zu-
pełnie zapomniałeś, co jest dla Ciebie ważne. Nie
możesz tak postępować. Miłość miłością, ale z
czegoś przecież trzeba żyć. A dla Ciebie praca
przestała zupełnie się liczyć. Sprawy finansowe
utrzymają się na tym samym poziomie. 
STRZELEC Ostatnio nienajlepiej Ci się wiodło,
ale przy pomocy najbliższych już niebawem prze-
zwyciężysz złą passę. Musisz tylko nabrać wiary w
siebie i nie poddawać się przeciwnościom, jakie
ciągle Cię spotykają. Zbliża się dzień, w którym
przeżyjesz wiele radości i szęścia. 
KOZIOROŻEC Zaczynasz zmieniać się na le-
psze. I tak trzymać! Tylko nie staraj się udawać
kogoś, kim nie jesteś. Przecież jesteś naprawdę
wartościowym człowiekiem. Nie musisz więc
kryć się za zasłoną kogoś innego. Rodzina do-
strzega Twoje starania i bacznie Cię obserwuje.
Okaż im trochę więcej uczucia. 
WODNIK Nie rób niczego, czego później byś
żałował. Masz dużo czasu na przemyślenie swo-
ich decyzji. Nie wolno Ci teraz postępować
wbrew własnym przekonaniom. Porozmawiaj z
bliską osobą. Pomoże Ci przeanalizować wszy-
stkie za i przeciw. Dobry tydzień na załatwienie
spraw finansowych. 
RYBY Nie rezygnuj z własnych postanowień.
Gwiazy mówią, że niebawem odniesiesz zna-
czący sukces. Może warto właśnie teraz zary-
zykować. Niewiele przecież możesz stracić.
Sprawy sercowe odejdą na dalszy plan. Całą
energię poświęcisz teraz na zupełnie inne spra-
wy.

◆ 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

◆ Sprzedam gazowy grzejnik przepły-
wowy wody "TERMET". Tel. 601 232
848.

 S P R Z E D A Ż
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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

