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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

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-
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ŚWIDNICA

UWAGA NA OSZUSTÓW!
Otrzymujemy od świdniczan informacje, że
na terenie naszego miasta działa firma, oferu-
jąca wykonanie instalacji centralnego ogrze-
wania oraz wymianę pieców i kotłów gazo-
wych, powołująca się równocześnie na mo-
żliwość otrzymania dofinansowania z pro-
gramu KAWKA. Jest to nieprawda. Przypo-
minamy, że program KAWKA, w ramach
którego miasto wykonywało podłączenia
mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej
zos tał  defini tywnie zako ńczony  w
październiku 2018 roku. W związku z tym
powoływanie się przez pracowników firmy
na dofinansowanie w wysokości do 12 tys. zł.
jest nieuprawnione.
Równocześnie przypominamy, że miasto
Świdnica w związku z uczestnictwem w pro-

gramie "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wał-
brzyskiej" przeprowadziło już wstępny nabór
wniosków do programu. Rozstrzygnięcie na-
borów i dofinansowanie wymiany ogrzewa-
nia przez mieszkańców może nastąpić nie
wcześniej niż na przełomie 2019 i 2020 roku.
Kontakt z mieszkańcami uczestniczącymi w
naborze następuje poprzez pracowników
Urzędu Miejskiego (telefonicznie lub mailo-
wo). W chwili obecnej żadna firma zewnętrz-
na nie uzyskała upoważnienia do oferowania
mieszkańcom dofinansowania do wymiany
pieców. Prosimy Państwa o zachowanie
ostrożności. W razie wątpliwości można
skontaktować się z pracownikami Urzędu
Miejskiego, odpowiedzialnymi za realizację
programów związanych z likwidacją pieców
węglowych (tel. 74/856 28 80) lub z Komen-
dą Powiatową Policji.

KORT DOPOSAŻONY
Kryte ławeczki dla graczy zostały ustawione
przy korcie samoobsługowym przy ulicy Prą-
dzyńskiego w Świdnicy. Przypomnijmy, że
obiekt czeka na chętnych codziennie od 7.00

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
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tel. 74 851 42 35, 601 299 327
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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 ŻY-
CIA".
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

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

KRZYSZTOF POLACZENKO "WY-
JĄTKOWI" 
26.04.2019 (piątek), godz. 17:00
MDK, ul. Wolności 13, Świebodzice.
Wstęp wolny

RAPSODIA #6,5: RAP ZE ŚWIDNICY
27.04.2019, godz. 20:00
"Małą" edycję WRŚ chcemy tym razem po-
święcić raperom tworzącym hip-hop w
Świdnicy i najbliższych okolicach.
Wstęp 10 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
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do 22.00. Mimo, że wiosna zawitała do nas
całkiem niedawno, z kortu korzysta coraz
więcej osób.
Montaż dwóch krytych ławek zakończył się
w ubiegłym tygodniu. Inwestycja wpłynie na
wyższy komfort użytkowników. Od połowy
marca obserwowana jest coraz większe zain-
teresowanie tenisistów. W tym czasie kort
wynajęto ponad trzydzieści razy. 
Obiekt czeka na chętnych codziennie od 7.00
do 22.00. Administrowany przez Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji obiekt jest "samo-
obsługowy". Godzina gry kosztuje od 12 do
20 złotych. Rezerwacja odbywa się poprzez
stronę internetową www.kort.osir .swidni-
ca.pl, a płatność poprzez system PayU. Na
podany przy zamówieniu adres email i numer
telefonu komórkowego wysyłany jest spe-
cjalny kod, który przy  wniesieniu opłaty za
usługę jest kluczem do otwarcia bramki kor-
tu. Po zakończeniu gry wystarczy opuścić
obiekt i zamknąć za sobą bramkę. Kort ma
sztuczną nawierzchnię, jest oświetlony i
monitorowany. Umieszczony wewnątrz ze-
gar informuje o upływającym czasie gry. 
Wstęp na godzinę gry kosztuje 20 złotych
(normalny) i 12 złotych (ulgowy). Ulga przy-
sługuje dzieciom i młodzieży, studentom,
emerytom i rencistom, a także posiadaczom
Świdnickiej Karty Dużej Rodziny i Świdnic-
kiej Karty Seniora. 

WYMIEŃ FOLIÓWKĘ NA EKO-REKLA-
MÓWKĘ

Kolejna edycja akcji "wymień foliówkę na
eko-reklamówkę" przed nami. Już 15 kwiet-
nia świdniczanie po raz trzeci będą mogli

wymienić reklamówki wykonane z plastiku
na bardziej przyjazne środowisku, materiało-
we torby z logiem "Czysta Świdnica". W
ubiegłym roku do rąk mieszkańców miasta
trafiło ponad 1300 eko-toreb.
Bądź Eko, nie wybieraj plastiku
To już trzecia edycja akcji, której celem jest
eliminacja wszechobecnych tzw. "foliówek"
z naszego otoczenia. Każda nasza decyzja w
trakcie robienia zakupów może mieć zba-
wienny wpływ na środowisko. Wybierając
konkretne artykuły, zwracajmy chociażby
uwagę na to, w jaki sposób są zapakowane.
Im mniej opakowany jest dany produkt, tym
lepiej. Oczywistą podstawą jest zmiana włas-
nych nawyków zakupowych, szczególnie
przy kasie, gdzie na klientów czekają płatne,
plastikowe reklamówki, w które najczęściej
pakujemy zakupy. Wyprodukowanie jednej
torebki foliowej zajmuje sekundę. Używamy
jej pokonując drogę ze sklepu do domu, czyli
średnio 20 - 30 minut. Pierwsza wyproduko-
wana na świecie torba foliowa jeszcze się nie
rozłożyła. Upłynęło od tego czasu bowiem 50
lat, a potrzebnych jest dziesięć razy tyle! 
Zagrożenie jest poważne
Alternatywą dla tzw. "foliówek" są torby wy-
konane z materiału takiego jak bawełna albo

ciąg dalszy na str. 4
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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

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM:
"CHODZĄC PO MOSKWIE" (1963)
30.04.2019, godz. 18:00
"Chodząc po Moskwie" (1963), reż. Gieor-
gij Danelija (78 min.) Wołodia, młody bu-
dowlaniec z odległego położonego pośród
tajgi miasta, przejazdem znalazł się w stoli-
cy.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

XI BIEG GOPLANY
01.05.2019, godz. 12:00
Bieg na ok. 6 km w okolicach Zalewu Wito-
szówka w Świdnicy.
Wstęp według regulaminu, miejsce: Bosma-
nat - Zalew Witoszówka, organizator: KB
Hermes 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-
wską ASP. Zajmuje się malarstwem, grafiką,

juta. Są zdecydowanie bardziej wytrzymałe
od swoich "sztucznych" odpowiedników, ale
przede wszystkim nie są obciążeniem dla śro-
dowiska. Rocznie przez foliówki umiera na
świecie 2 miliony zwierząt - pokazują dane
statystyczne. Połknięta torebka foliowa może
utknąć w ich przewodzie pokarmowym.
Zwierzęta morskie mylą jednorazówki z po-
karmem. Dla ryb to śmiertelna pułapka, wpa-
dają w nie i duszą się lub umierają z głodu.
Ptaki wodne zaplątują się w foliówki podczas
nurkowania. 
Zmiana jest w nas
Czas przedświątecznych zakupów jest dosko-
nałym momentem do zmiany nawyków za-
kupowych. Zrezygnujcie z foliówek, nie za-
śmiecajcie swojego otoczenia. To bardzo pro-
ste. Wystarczy zaplanować zakupy wcześniej
i zabrać ze sobą eko-torbę. Każdy mieszka-
niec Świdnicy może taką torbę dostać prakty-
cznie za darmo. Wystarczy, że od 15 kwietnia
zgłosi się do Urzędu Miejskiego w Świdnicy
do Wydziału Gospodarki Odpadami, do po-
koju nr 2 i zostawi jedną plastikową rekla-
mówkę, a w zamian otrzyma ekologiczną
torbę wykonaną z materiału.
- Zainteresowanie naszą inicjatywą w ubie-
głym roku pokazało dobitnie, że świdnicza-
nom zależy na środowisku, co bardzo nas
cieszy. Chcemy dołączyć do europejskich
miast, które stawiają na ekologiczne rozwią-
zania od podstaw. Stawiamy na ekologiczny
transport miejski, likwidujemy piece węglo-
we w mieszkaniach, a teraz zachęcamy mie-
szkańców do włączenia się w naszą akcję
zmiany nawyków zakupowych, co pozytyw-
nie wpłynie na otaczające nas środowisko -
mówi Szymon Chojnowski, z-ca prezydent
miasta Świdnicy. 

ULICA CHŁOPSKA DO REMONTU
W drugiej połowie kwietnia rozpocznie się
rozbudowa ulicy Chłopskiej w Świdnicy.
Wykonawcą tego zadania będzie Przedsię-
biorstwo Remontowo-Budowlane "STA -
DAR" Dariusz Stańczyk ze Świebodzic, któ-
re wybrane zostało w ramach przetargu. War-
tość prac to ponad 1 milion złotych. Termin
ich zakończenia planowany jest do końca
października br. 
Prace będą polegać na zmianie nawierzchni
jezdni gruntowej na kostkę betonową na dłu-
gości około 300 metrów. Od strony zabudo-
wy mieszkaniowej powstanie nowy chodnik.
Ulica wzbogaci się o  41 miejsc postojowych.
Przebudowane zostaną istniejące zjazdy do
posesji, wybudowany będzie także plac ma-
newrowy do zawracania. Od strony rowu ko-
lejowego pojawią się barieroporęcze, w celu
uniemożliwienia przechodzenia przez tory
kolejowe do ul. Działkowej. Dodatkowo, po-
wstanie kanalizacja deszczowa oraz sieć
oświetlenia ulicznego. Przed robotami drogo-
wymi Dolnośląska Służba Gazownictwa po-
łoży sieć gazową.

- Jednym z moich celów inwestycyjnych jest
likwidacja dróg gruntowych, stanowiących
dojazd do posesji mieszkalnych na terenie
Świdnicy. Kilkunastoletnie zaniedbania w
tym zakresie spowodowały, że zadania rozło-
żyliśmy na kilka lat. Rozwiązanych zostało
już większość najpilniejszych problemów w
tym zakresie. W mieście są jeszcze jednak
takie ulice, które wymagają modernizacji -
mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent
Świdnicy.
Przypomnijmy, że od 2015 roku zrealizowa-
no między innymi przebudowę dróg o nawie-
rzchni gruntowej przy ulicach: Legii Nadwi-
ślańskiej, Letniej, Szczęśliwej, Podmiejskiej,
Józefa Longina Sowińskiego, drogę do klubu
seniora przy ul. Rolniczej, a także drogę do-
jazdową do Szkoły Podstawowej nr 2. Wybu-
dowano również sięgacz ulicy Kątnej i Fran-
ciszka Jarzyny, sięgacz ulicy Świętojańskiej,
ulicę Deszczową, a także sięgacz ulic Leśnej
i Brata Alberta.  

FRANCISZKAŃSKA DO PRZEBUDOWY
Na przełomie kwietnia i maja rozpocznie się
przebudowa ulicy Franciszkańskiej w Świd-
nicy. Wykonawcą tego zadania będzie firma
Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o., która wy-
brana została w ramach przetargu. 
Celem inwestycji jest przede wszystkim pod-
niesienie bezpieczeństwa zarówno ruchu ko-
łowego, jak i pieszego. Planowane jest mię-
dzy innymi zawężenie istniejącej jezdni do 5
metrów i tym samym poszerzenie chodników
do szerokości minimum 2 metrów - zgodnie
z dziś obowiązującymi normami.  Wykonana
zostanie nowa nawierzchnia jezdni, zjazdy
oraz chodniki. Przebudowie ulegnie droga na
całej długości, wyniesione zostanie przejście
dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Sio-
strzaną oraz tarcza skrzyżowania z ul. Grodz-
ką i zjazdem w kierunku Rynku. Na odcinku
od ul. Konopnickiej do ul. Siostrzanej parko-
wanie będzie realizowane równoległe do osi
jezdni wzdłuż krawężnika. Natomiast na od-
cinku od ul. Siostrzanej do ul. Grodzkiej za-
projektowano parkowanie skośne w wydzie-
lonej zatoce. Istniejąca ogólnospławna kana-
lizacja zostanie rozdzielona na kanalizację
sanitarną i deszczową. Dodatkowo na całej
długości powstanie kanał technologiczny, w
którym umieszczone będą kable telekomu-
nikacyjne. Sieć oświetlenia ulicznego nie bę-
dzie przebudowywana.
Wartość prac to ponad 1 milion 200 tysięcy
złotych. Termin ich zakończenia planowany
jest do połowy października br. 

POWSTAJĄ NOWE ALEJKI W PARKU
WROCŁAWSKIM

Trwają prace budowlane w Parku Wrocła-
wskim w Świdnicy. W związku z wykona-
niem na tym terenie sieci ciepłowniczych
przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej,
zdecydowano o realizacji kompleksowego
remontu alejek parkowych wraz z budową
ścieżki rowerowej. Wzdłuż alejek zamonto-
wanych zostanie 12 ławek parkowych oraz
11 koszy na odpady. 
Całkowita powierzchnia nowych alejek par-
kowych i ścieżki rowerowej to ponad 1000
mkw.. Koszt tej inwestycji to 206 611 zło-
tych, z czego po stronie miasta jest kwota 114
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rysunkiem i ilustracją, a także uczestniczy w
pracach konserwatorskich, zajmuje się reno-
wacją dzieł sztuki.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

ORKIESTRA KAMERALNA KLASSIK
MODERN - THE BEATLES 
04.05.2019 (sobota), godz. 17:00
GOKSiR, Ul. Szpitalna 16, Bolków
Wstęp wolny

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

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM:
"NIEDOKOŃCZONY UTWÓR NA
PIANOLĘ"
08.05.2019, godz. 18:00
"Niedokończony utwór na pianolę" (1977),
reż.  Nikita Michałkow (102 min.) Film bę-
dący adaptacją kilku utworów Czechowa,
jest uznawany za jeden z najlepszych filmów
poświęconych inteligencji rosyjskiej.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: 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

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM:
"AELITA" (1924)
14.05.2019, godz. 18:00
"Aelita" (1924), reż. Jakow Protazanow (111
min.) Lata komunizmu wojennego (1918-

611 zł, a po stronie MZEC -  92 tys. zł. Prace
budowlane potrwają do końca kwietnia br.
W ubiegłym roku na zlecenie Miejskiego Za-
kładu Energetyki Cieplnej firma Transus zni-
welowała teren i oczyściła go z odpadów
budowlanych, na części wysiano także trawę.
Koszt tych prac wyniósł 32 tys. zł.

BEZPŁATNE BADANIA - PODSUMOWA-
NIE

W dniu 13 kwietnia 2019 r. w Galerii Świd-
nickiej przeprowadzono akcję bezpłatnych
badań profilaktycznych dla mieszkańców po-
wiatu świdnickiego. Organizatorem był Po-
wiat Świdnicki wraz z Galerią Świdnicką.
Przez cztery godziny chętni mogli wykonać
takie badania jak: USG tarczycy, badanie
ucha środkowego za pomocą tympanometru,
spirometrię, badanie poziomu cholesterolu,
cukru we krwi i ciśnienia tętniczego. Nie
zabrakło też porad dietetyka wraz z analizą
składu ciała.
W dwóch busach chętne osoby mogły prze-
badać słuch oraz sprawdzić stan swojego
kośćca pod kątem osteopenii i osteoporozy.
Panie z salonu optycznego dr Marchewka
oprócz badania wzroku miały do zaoferowa-
nia profesjonalny serwis naprawy okularów
oraz zniżki na oprawki okularowe. Ciekawo-
stką były prowadzone ćwiczenia z wykorzy-
staniem symulatorów: alkogogli i narkogo-
gli, które umożliwiają trzeźwej osobie widze-
nie otoczenia oczami osoby będącej pod
wpływem alkoholu lub narkotyków. Osoby
palące tytoń mogły również zmierzyć poziom
tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Panie ze Świdnickiego Stowarzyszenia Ama-
zonek przygotowały stoisko profilaktyki raka
piersi z nauką samobadania piersi na fanto-
mach. Panie przekazywały również materiały
edukacyjno-profilaktyczne.
Organizatorzy przygotowali również war-
sztaty wielkanocne dla dzieci.
Realizatorami przedsięwzięcia byli:
Zespół Usług Medycznych Medyk" Świdni-
ca, Audio-Care Aparaty Słuchowe, Salon Op-
tyczny dr Marchewka Świdnica, Salon Opty-

czny Vision Express Świdnica, CalorEAT
Gabinet Dietetyczny Agnieszka Kwiatko-
wska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Świdnicy, Świdnickie Stowa-
rzyszenie Amazonek w Świdnicy, Mobilne
Centrum Diagnostyki Osteoporozy Sp. z o.o.
w Łomiankach.
Ogółem przeprowadzono: USG tarczycy- 72,
spirometria-40, porady dietetyka wraz z ana-
lizą składu ciała -40, pomiar ostrości wzroku-
79, przesiewowe badanie słuchu wraz z ba-
daniem ucha środkowego za pomocą tympa-
nometru - 32, badanie słuchu - 42, badanie
densytometryczne - 74,  badanie stężenia
tlenku węgla w wydychanym powietrzu u
osób palących, możliwość skorzystania z sy-
mulatorów alko- i narkogogli - 33,badanie
poziomu cukru we krwi- 86, cholesterolu- 82
oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi- 57,
samobadanie piersi - 44.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH

Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa
Powiatowego w Świdnicy zgodnie z Uchwa-
łą Nr XLIII/464/2006 Rady Powiatu w Świd-
nicy z dnia 13 września 2006r. (ze zm.) w
sprawie ustalenia zasad udzielania stypen-
diów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
dla młodzieży za wyniki w nauce i osiągnię-
cia sportowe ogłasza nabór wniosków o przy-
znanie jednorazowego stypendium za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów
szkół dla młodzieży oraz wychowanków Ze-
społu Placówek Opiekuńczo-Wychowaw-
czych w Świdnicy za rok szkolny 2018/2019.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie,
którzy:

ciąg dalszy na str. 6
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1921). Inżynier Mścisław Łoś pragnący
wyzwolić się z ucisku codziennych pro-
blemów, konstruuje aparat do lotów kos-
micznych.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

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
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
16.05.2019 - 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.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

- są uczniami szkół ponadgimnazjalnych dla
młodzieży prowadzonych przez Powiat
Świdnicki
- są tegorocznymi absolwentami szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowa-
dzonych przez Powiat Świdnicki
O stypendium sportowe mogą ubiegać się
także wychowankowie Zespołu Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy
oraz uczniowie zamieszkali na terenie Powia-
tu Świdnickiego a uczęszczający do szkół
ponadgimnazjalnych nieprowadzonych
przez Powiat Świdnicki. Stypendia przyzna-
wane będą w formie jednorazowej Nagrody
Starosty Świdnickiego w trzech kategoriach:
Dla najlepszych uczniów z poszczególnych
szkół dla młodzieży prowadzonych przez Po-
wiat Świdnicki, zdających w roku szkolnym
2018/2019 egzamin maturalny. (Nagroda
Starosty zostanie przyznana dla dwóch najle-
pszych maturzystów ze szkoły wytypowa-
nych przez dyrektora szkoły).
Za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat
Świdnicki, którzy uzyskali tytuł laureata lub
finalisty w:
1) konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej
na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
2) konkursie lub olimpiadzie w dowolnej
dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu
co najmniej ogólnopolskim.
Za osiągnięcia w zawodach sportowych dla
uczniów - sportowców, którzy reprezentowa-
li szkołę i powiat w zawodach sportowych na
szczeblu co najmniej ogólnopolskim. Nagro-
dy przyznawane będą za udział w zawodach
półfinałowych i finałowych oraz udział w
zawodach sportowych na szczeblu między-
narodowym. Kandydatów do stypendiów za
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą
zgłaszać wszystkie podmioty związane ze

szkołą lub działalnością oświatowo-wycho-
wawczą, a w szczególności: dyrektorzy
szkół, dyrektor Zespołu Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych w Świdnicy, nauczy-
ciele, uczniowie, rodzice uczniów, rady ro-
dziców, rady szkół, ośrodki pracy pozaszkol-
nej. Stypendia przyznawane będą w oparciu
o udokumentowany dorobek ucznia.
Wnioski o przyznanie stypendium należy
składać w Starostwie Powiatowym w Świd-
nicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100
Świdnica (Biuro Obsługi Klienta, I piętro,
pokój 123, tel. 074 85-00-480) w terminie do
dnia do 21 czerwca 2019 r. Informacje o
przyznaniu stypendium zostaną przekazane
uczniom i absolwentom bezpośrednio po roz-
patrzeniu wniosków przez Zarząd Powiatu w
terminie do 31 sierpnia 2019 r. Wnioski o
przyznanie stypendium można pobrać w se-
kretariatach szkół lub na stronie www.po-
wiat.swidnica.pl.

ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Kilkaset osób wzięło udział w uroczysto-
ściach zorganizowanych z okazji 79. Roczni-
cy Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się 10
kwietnia w Świdnicy. Organizatorami uro-
czystości było Świdnickie Stowarzyszenie
Patriotyczne, opiekun związków kombatanc-
kich Tadeusz Grabowski, władze Miasta i
Powiatu Świdnickiego oraz świdniccy harce-
rze. 
Pod Dębem Katyńskim zebrani goście przy-
pomnieli historię stalinowskiego mordu na
polskich oficerach. Znaczenie tej rocznicy
przypomnieli dr Teresa Gwara, córka oficera
Kapitana Tadeusza Macieja Chołocińskiego,
zamordowanego przez NKWD w Katyniu
oraz Biskup Świdnicki ks. prof. Ignacy Dec i
Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słanie-
wska. 
Po przemówieniach nastąpiło symboliczne
zapalenie zniczy i złożenie wieńców pod obe-
liskiem upamiętniającym historię Dębu Ka-
tyńskiego. Na koniec zebrani mogli wysłu-
chać krótkiego programu artystycznego
przygotowanego przez Młodzieżowy Dom
Kultury . Powiat Świdnicki na uroczysto-

ciąg dalszy ze str. 5
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ściach reprezentowała Alicja Synowska -
Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego.

W MDK...
◆ ELIMINACJE POWIATOWE OMTTK

6 kwietnia 2019  r. na terenie Młodzieżowego
Domu Kultury w Świdnicy odbyły się Elimi-
nacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Mło-
dzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajo-
znawczego PTTK. Organizatorami przedsię-
wzięcia byli Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze Oddział w Świdnicy i Mło-
dzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego.  W eliminacjach brało
udział 27 osób (9 zespołów) z tego:
- w kategorii Szkół Podstawowych 5 zespo-
łów,
- w kategorii Gimnazjum 3 zespoły
- w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych 1
zespół.
Eliminacje Powiatowe wygrały i dostały no-
minację do następnego etapu OMTTK nastę-
pujące drużyny:
Kategoria Szkoły Podstawowe:
I miejsce: Agata Hruszowiec, Natalia Józe-
fak, Piotr Kowalsk
Zawodnicy reprezentowali Koło Turystyczne
PTTK "ToToToTam"  przy Młodzieżowym
Domu Kultury w Świdnicy. Opiekun: Zbig-
niew Curyl
Kategoria Gimnazjum
I miejsce: Kondrad Jaskuła, Sandra Matysz-
czyk, Zuzanna Pietrukiewicz
Zawodnicy reprezentowali Koło Turystyczne
PTTK "ToToToTam"  przy Młodzieżowym
Domu Kultury w Świdnicy. Opiekun: Zbig-
niew Curyl

Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce: Weronika Wąsowska, Aleksandra
Hajduk, Weronika Solska
Zawodnicy reprezentowali III Liceum Ogól-
nokształcące w Świdnicy. Opiekun: Mariola
Makarska-Janicka.
Uczestnicy dostawali punkty w następują-
cych konkurencjach: ocena uprawnień i od-
znak turystycznych, test wiedzy, turystyczne
ABC: "Znajomość atrakcji i zabytków Do-
lnego Śląska", "Znajomość roślin Nadleśnic-
twa Świdnica", "Znajomość skał i minera-
łów", "Quest", rowerowy tor przeszkód.
Całość turnieju przebiegła w spokojnej atmo-
sferze, przy pięknej słonecznej atmosferze.
Podczas uroczystego zakończenia imprezy
wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy,
upominki turystyczne (kompasy, torebki ro-
werowe, światła rowerowe, czołówki, ko-
szulki i wiele gadżetów promujących gminy:
miejską Świdnica, wiejską Świdnica,  Strze-
gom i oddział PTTK w Świdnicy). Zwycię-
skie drużyny we wszystkich kategoriach
otrzymały puchary i medale okolicznościowe
OMTTK.
Wsparcia udzielili:Urząd Miasta Świdnica,
Urząd Gminy Świdnica, Urząd Miasta i Gmi-
ny Strzegom, Nadleśnictwo Świdnica. Patro-
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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

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM:
"BIUROWY ROMANS" (1977)
22.05.2019, godz. 18:00
"Biurowy romans" (1977), reż. Eldar Riaza-
now (151 min.) Anatol Jefremowicz Nowo-
sielcew, szeregowy pracownik pewnego
urzędu statystycznego, jest człowiekiem
nieśmiałym i wycofanym. Chciałby objąć
wakujące stanowisko szefa wydziału, lecz
nie wie, jak się do tego zabrać.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

PRZEGLĄD PIOSENKI LITERAC-
KIEJ PAPALI 2019
24.05.2019, godz. 10:00

ciąg dalszy na str. 10
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29 marca tuż przed północą funkcjonariusze Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Świdnicy zatrzymali 29-letniego męż-
czyznę, który kierował samochodem osobowym
marki Peugeot 206 w stanie nietrzeźwości. Ba-
danie urządzeniem wykazało ponad 1,50  promi-
la alkoholu w jego organizmie. Ponadto podczas
kontroli 29-latek nie okazał dokumentu upraw-
niającego do kierowania pojazdami. Sprawdze-
nie w policyjnej bazie wykazało, że kierowca
miał wydaną w 2016 roku przez Starostę Powiatu
Świdnickiego decyzję o cofnięciu uprawnień do
kierowania pojazdami. Mężczyzna za popełnio-
ne czyny stanie przed sądem. Grozi mu do 2 lat
pozbawienia wolności. 
Policjanci z Zespołu Kryminalnego Komisariatu
Policji w Świebodzicach od jakiegoś czasu pró-
bowali ustalić miejsce, gdzie może przebywać
34-latek, poszukiwany listem gończym na pod-
stawie zarządzenia Sądu Rejonowego w Świdni-
cy. Pierwsze sprawdzenia i czynności nie zakoń-
czyły się jednak zatrzymaniem, 34-latek ukrywał
się przed organami ścigania. W wyniku pracy
operacyjnej, policjanci ustalili aktualne miejsce
gdzie mężczyzna może się ukrywać. We wskaza-
nym miejscu pojawili się z samego rana. Mężczy-
zna został zatrzymany. A w toku dalszych czyn-
ności w miejscu  jego przebywania policjanci
ujawnili w pralce susz
roślinny koloru zielone-
go. Po przebadaniu na
testerach narkotyko-
wych okazało się że za-
bezpieczona substancji
to marihuana. Policjanci
zabezpieczyli w sumie
ponad 60 porcji tego na-
rkotyku.  Mężczyzna
trafił, zgodnie z dyspo-
zycją listu gończego, do
aresztu śledczego. Do-
datkowo odpowie rów-
nież za posiadanie środ-
ków odurzających.
Znaczne przekroczenie
dopuszczalnej prędko-
ści, szczególnie w ob-
szarze zabudowanym,
to czynnik wielokrotnie
zwiększający ryzyko
wypadku drogowego. Z
tego też powodu przepi-
sy przewidują surowe
sankcje dla kierowców
dopuszczających się te-
go typu wykroczeń, a
funkcjonariusze zwra-
cają szczególną uwagę
na takie zachowania.
Niestety pomimo licz-
nych apeli o bezpieczną
jazdę kierowcy wciąż
zatrzymywani s ą  w
związku z przekrocze-
niem dozwolonej pręd-

kości, potwierdzają to kolejne przypadki odebra-
nia prawa jazdy. Ponad 100 km/h to prędkości z
jakimi w ostatni weekend pędziło dziesięciu kie-
rujących w wieku 19-55 lat -siedmiu z nich za-
trzymanych zostało  na terenie Świdnicy, a trzech
na terenie gminy Strzegom. Wszyscy zatrzyma-
ni, otrzymali  mandaty w kwotach 400 i 500
złotych oraz po 10 punktów karnych. Co zapew-
ne najbardziej dotkliwe, dziewięciu amatorów
szybkiej jazdy utraciło też prawa jazdy na 3
miesiące, a jeden z zatrzymanych kierujących
pozbawiony został na okres  trzech miesięcy
szans na uzyskanie prawa jazdy. Powodem tego
jest kompletny brak jego odpowiedzialności. 27-
letni mieszkaniec powiatu świdnickiego jadąc
samochodem Volkswagen Passat, z prędkością
102 km/h, ponad dwukrotnie przekraczając do-
puszczalną prędkość, nie posiadał uprawnień do
kierowania. Łączna grzywna w postaci 1000 zł
wraz punktami karnymi i trzymiesięcznym okre-
sem pozbawiającym szans na uzyskanie prawa
jazdy zmusiła 27-letniego mieszkańca powiatu
świdnickiego do zabezpieczenia pojazdu przeka-
zując go osobie ze stosownymi uprawnieniami.
Zgodnie z obowiązującymi  przepisami, każdy z
uczestników ruchu drogowego po przekroczeniu
dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym
o minimum 50 km/h  straci prawo jazdy na okres
3 miesięcy. Dokument jest odbierany bezpośred-
nio przez kontrolującego policjanta. Jeżeli pomi-
mo zakazu osoba taka nadal będzie kierować
pojazdem, okres odebrania uprawnień przedłu-
żony zostanie do 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie
sytuacja się powtórzy, starosta wyda decyzję o
cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.

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

IV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTY-
STYCZNEJ SENIORÓW
25.05.2019, godz. 15:00
Przegląd adresowany jest do seniorów z te-
renu powiatu świdnickiego zarówno w ze-
społach artystycznych, jak i do wykonaw-
ców indywidualnych pragnących zaprezen-
tować swoją pracę artystyczną.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnicki Rynek,
organizator: ŚOK

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM:
"KARP ODMROŻONY" (2018)
29.05.2019, godz. 18:00
"Karp odmrożony" (2018), reż. Wladimir
Kott (98 min.) Jelena Michajłowna przepra-
cowała całe życie w szkole w prowincjonal-
nym miasteczku, teraz jest skromną emeryt-
ką. Nieoczekiwanie dowiaduje się o śmier-
telnej chorobie, która w każdej chwili może
odebrać jej życie.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

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
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Będzie to oznaczało  konieczność ponownego
zdawania egzaminu na prawo jazdy.  
Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością
Gospodarczą z Komendy Powiatowej Policji w
Świdnicy wraz funkcjonariuszami Delegatury Do-
lnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego  na terenie
Świdnicya zlikwidowali kolejny nielegalny salon
gier zręcznościowych.  Funkcjonariusze zabezpie-
czyli 3 automaty do gier hazardowych o wartości
nie mniejszej niż 9 tysięcy złotych, na których
urządzane były gry wbrew przepisom ustawy oraz
środki pieniężne w kwocie 300 złotych. Maszyny
oraz pieniądze przekazane zostały funkcjonariu-
szom Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego w
Wałbrzychu, którzy prowadzić będą teraz dalsze
postępowanie w tej sprawie.
Na terenie gminy Dobromierz policjanci zatrzy-
mali do kontroli kierującego samochodem oso-
bowym marki Seat. Funkcjonariusze wyczuli od
32-latka woń alkoholu dlatego mężczyzna został
przebadany na zawartość alkoholu w organi-
zmie. Badanie wykazało, że ma on 0,48 promila
alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu mężczy-
zny w policyjnych bazach danych wyszło na jaw,
ze to nie jedyne co 32-latek ma na sumieniu,
bowiem  mężczyzna kierował samochodem po-
mimo decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do
kierowania pojazdami. 
Pomimo licznych apeli o bezpieczną jazdę kie-
rowcy wciąż zatrzymywani są w związku z prze-
kroczeniem dozwolonej prędkości, potwierdza
to kolejny przypadek odebrania prawa jazdy 31-
letniemu kierującemu, który w obszarze zabudo-
wanym, w miejscowości Grochotów, jechał  o
wiele szybciej niż pozwalają na to przepisy. Męż-
czyzna, mieszkaniec powiatu świdnickiego je-
chał z prędkością aż 117 km/h czyli przekroczył
tym  samym prędkość o 67 km/h. Nieodpowie-
dzialny kierujący otrzymał mandat karny w wy-
sokości 400 zł i 10 punktów karnych oraz co

chyba najbardziej dotkliwe, stracił prawo jazdy
na 3 miesiące. 
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Słotwinie
pojechali na interwencję do jednego z zakładów
pracy na terenie miasta Świdnicy. Policjantów
wezwał pracodawca, który był zaniepokojony
zachowaniem swojego pracownika. Szybko wy-
szło na jaw, że 42-latek przy sobie posiadał am-
fetaminę. Policjanci ujawnili przy mężczyźnie
ponad 30 porcji tego narkotyku.  A w trakcie
dalszych czynności, w mieszkaniu 42-latka fun-
kcjonariusze odnaleźli w torbie 31 sztuk zawinię-
tej srebrnej foli aluminiowej  w środku których
znajdował się biały proszek. Po przebadaniu na
testerze narkotykowym okazało się iż, zabezpie-
czona substancja to amfetamina. Łącznie fun-
kcjonariusze zabezpieczyli ponad 1500 porcji
handlowych narkotyku. Mężczyzna został za-
trzymany i usłyszał już w sprawie zarzuty. 
17 marca br na terenie Świebodzic policjanci
zatrzymali kierującego BMW, który zdecydował
się na jazdę, mimo sądowego zakazu. Podczas
kontroli drogowej okazało się, że 22-latek nie
posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
Policjanci sprawdzili jego dane w systemach po-
licyjnych. Wtedy okazało się, że nie posiada on
prawa jazdy ponieważ posiada sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz
22-latek odpowie za popełnione przestępstwo. 
13 marca funkcjonariusze Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej  Policji w Świdnicy  za-
trzymali do kontroli drogowej 31-letniego mie-
szkańca powiatu świdnickiego, który kierował

samochodem osobo-
wym marki BMW. Pod-
czas badania mężczy-
zny uzyskano wynik po-
zytywny uzasadniający
podejrzenie kierowania
pojazdem po zażyciu
substancji psychotropo-
wych. Od kierowcy po-
brano krew do badań.
Dowodem w sprawie bę-
dą wyniki badań labora-
toryjnych.  Mężczyzna za
swoje czyny odpowie te-
raz przed sądem.
37-letni kierujący, który
w obszarze zabudowa-
nym, w miejscowości
Witoszów Dolny, jechał
o wiele szybciej niż po-
zwalają na to przepisy
stracił prawo jazdy. Męż-
czyzna mieszkaniec Jele-
niej Góry jechał z prędko-
ścią aż 108 km/h czyli
przekroczył tym  samym
prędkość o 58 km/h.
Nieodpowiedzialny kie-
rujący otrzymał mandat
karny w wysokości 500 zł
i 10 punktów karnych
oraz stracił prawo jazdy
na 3 miesiące. 
Funkcjonariusze Ze-
społu ds. Dzielnico-
wych Wydziału Pre-
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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.
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
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nat: Starostwa Powiatu Świdnickiego Piotr
Fedorowicz.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze
środków Powiatu Świdnickiego w ramach
realizacji zadania publicznego (Art. 19a
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie
zgodnie z umową z dnia 25.03 2019 r. i
środków własnych PTTK Oddziału w Świd-
nicy.

info: MDK Świdnica

GMINA ŚWIDNICA
AKTYWNY SENIOR!  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Świdnicy zaprasza  Seniorów do aktywnego
spędzania wolnego czasu w Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnym w Witoszowie Dolnym w
ramach wspólnego projektu "AKTYWNY
SENIOR!", którego celem jest poprawa stanu
zdrowia  i relacji społecznych wśród senio-
rów ( 60+) Gminy Świdnica poprzez wspólną
aktywność fizyczną.
Już od dziś zapraszamy zatem  mieszkańców
gminy do skorzystania z oferty bezpłatnego
godzinnego relaksu w Centrum Sportowo-
Rekreacyjnym. Czekają tu na Państwa wy-
godne leżaki w tężni solankowej, ciepłe
chwile w saunach, wodne masaże czy relaks
w wannie jacuzzi.
Beneficjentami projektu są mieszkańcy Gmi-
ny Świdnica. Kobiety i mężczyźni w  wieku
60 lat  i powyżej. W pierwszej kolejności
przyjmowane są rezerwacja od seniorów, któ-
rzy na co dzień zrzeszeni są wokół gminnych
kół seniora, gospodyń wiejskich, klubów, ze-
społów czy stowarzyszeń, ale i dla nie zrze-
szonych znajdzie się miejsce. - do wyczerpa-
nia limitu godzin. Warunkiem skorzystania z
projektu jest odpowiedni wiek oraz potwier-
dzenie, że jest się mieszkańcem Gminy Świd-
nica
Wejście "SENIOR" upoważnia do bezpłatne-
go  pobytu w Centrum-Sportowo -Rekreacyj-
nym w czasie 70 min. Po 70 minutach czas
naliczany jest indywidualnie- płatny przez
seniora w kasie.
Mamy nadzieję, że Seniorzy zasmakują w
aktywności fizycznej w środowisku wody i
nie zabraknie chętnych do planowanego od
września 2019 r. AQUAAEROBIKU DLA
SENIORA.

JARMARK WIELKANOCNY W PSZEN-
NIE  

Gmina Świdnica znana jest z różnorodności
kulinarnych specjałów, a Jarmark Wielka-
nocny w Pszennie niezmiennie cieszy się du-
żym zainteresowaniem społeczności lokal-
nej. Gromadzi każdego roku kilkudziesięciu
wystawców i rzesze odwiedzających. Nie
inaczej było w tym roku. Na obficie zastawio-
nych stołach można było skosztować pysz-
nych mazurków i bab wielkanocnych, paszte-
tów z królika, dziczyzny i soczewicy oraz
uzupełnić zawartość koszyka, z którym za
tydzień pójdziemy ze święconką. Ten , kto
odwiedził w sobotnie popołudnie jarmark w
Pszennie z pewnością czuł się zadowolony.

Jarmark Wielkanocny stał się dla mieszkań-
ców gminy tradycją, która w miły sposób
przypomina o zbliżających się świętach. Ży-
czę wszystkim pełnych miłości, radości oraz
wzajemnej życzliwości Świąt Wielkanoc-
nych, spędzonych w gronie rodzinnym- mó-
wiła wójt gminy Teresa Mazurek. Życzenia
mieszkańcom gminy Świdnica składali rów-
nież obecni na uroczystym otwarciu: wicesta-
rosta Zygmunt Worsa, wiceburmistrz gminy
Żukowo Tomasz Szymkowiak wraz z rad-
nym, przewodnicząca Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska oraz wójt gminy Marcino-
wice Stanisław Leń.
W świąteczny nastrój odwiedzających jar-
mark w Pszennie wprowadził występ przed-
szkolaków z "Bajkowej Dolinki" w Pszen-
nie. Jak co roku można było kupić stroiki,
ozdobne pisanki, palmy wielkanocne i de-
koracje świątecznego stołu. Koła Gospo-
dyń Wiejskich , sołectwa i organizacje
działające w gminie Świdnica oferowały
domowe wypieki, pyszne wędliny, a regio-
nalnymi specjałami częstowały gospody-
nie z partnerskiej gminy Żukowo k/ Gdań-
ska. Natomiast dla najmłodszych uczestni-
ków organizatorzy przygotowali kreatyw-
ne warsztaty plastyczne ze zdobienia wiel-
kanocnych jajek.
Organizatorem jarmarku wielkanocnego by-
li: Gmina Świdnica, Gminny Ośrodek Kultu-
ry Sportu i Rekreacji, Koło Gospodyń Wiej-
skich wraz z Radą Sołecką wsi Pszenno, Sto-
warzyszenie Aktywne Pszenno i społeczność
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Koperni-
ka w Pszennie.
Dziękujemy wszystkim organizatorom, wy-
stawcom i odwiedzającym za wspaniale spę-
dzony czas. Życzymy prawdziwie rodzin-
nych świąt wielkanocnych, wypełnionych
wiarą i nadzieją oraz pogody w sercu płynącej
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego. Do zo-
baczenia za rok.

XV TRADYCJE STOŁU WIELKANOCNE-
GO W MARCINOWICACH  

Kolejny dzień prezentacji wielkanocnych
stołów. Tym razem w sąsiedniej gminie Mar-
cinowice. Wszystkie stoiska kusiły niepo-
wtarzalnym smakiem świątecznych potraw i
oryginalnym wyglądem wielkanocnych de-
koracji. Wśród kilkudziesięciu wystawców
niezastąpione koła gospodyń i organizacje z
gminy Świdnica i partnerskiej gminy Żuko-
wo. Dziękujemy Państwu za obecność i
wspólne promowanie naszej gminy i kaszub-
skich tradycji ludowych.

PIERWSZA W GMINIE MIEJSCOWOŚĆ Z
OGÓLNODOSTĘPNYM DEFIBRYLATO-
REM  

Niesienie pomocy i ratowanie innych mają
we krwi. Choć na swoim wyposażeniu ma-
ją już nowoczesny wóz strażacki i sprzęt
zakupiony dzięki staraniom władz gminy
Świdnica, postanowili pójść krok dalej.
Mowa o strażakach, ochotnikach z OSP
Burkatów , którzy w porozumieniu z radą
sołecką i mieszkańcami swojej wsi posta-
nowili zakupić i zamontować na remizie
strażackiej ogólnodostępny, mobilny defi-
brylator AED.
W ubiegłym roku, podczas posiedzenia za-
rządu OSP Burkatów pojawił się pomysł za-
kupienia  dla mieszkańców Burkatowa mo-
bilnego defibrylatora AED, który miałby być
zainstalowany w centralnym punkcie miej-
scowości, czyli na ścianie remizy strażackiej.
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ALCHEMIA TEATRALNA: WAR-
SZTATY DRAMATOPISARSKIE Z
MATEUSZEM PAKUŁĄ
Data rozpoczęcia: 26 kwietnia 2018
Data zakończenia: 27 kwietnia 2019
Godzina: 15.30-18.30 (26.04); 10.30-14.30
(27.04)
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44
Bilety: liczba miejsc ograniczona 

Mateusz Pakuła (1983) - dramatopisarz, dra-
maturg, reżyser. Absolwent AST (PWST) w
Krakowie. Laureat Gdyńskiej Nagrody Dra-
maturgicznej (Smutki tropików) oraz trzy-
krotny finalista tego Konkursu. Wielokrotny
finalista Ogólnopolskiego Konkursu na Wy-
stawienie Polskiej Sztuki Współczesnej i
laureat 19 edycji tego Konkursu (Mój niepo-
kój ma przy sobie broń). Finalista "Talentów
Trójki" 2013, nominowany do nagrody TVP
Kultura "Gwarancje Kultury" 2010. Stypen-
dysta Ministra Kultury (Stypendium "Młoda
Polska" 2014) oraz Miasta Krakowa (Sty-
pendium Artystyczne 2010 w kategorii lite-
ratura). Wydał pięć książek z dramatami:
Wieloryb The Globe (2016), zbiórPanopti-
kos (2015), dyptyk Na końcu łańcucha
(2012) ), Kowboj Parówka i trzy inne sztuki
(2012) oraz Biały Dmuchawiec. Pięć sztuk
teatralnych (2010).
Ostatnie realizacje to m.in.: Pluton p-brane
(reż. M. Pakuła) w Teatrze Łaźnia Nowa w
Krakowie, Wieloryb The Globe (reż. E. Ry-
sova) w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie i
Teatrze Starym w Lublinie (za tę realizację
wraz z pozostałymi twórcami spektaklu
otrzymał Nagrodę Specjalną miesięcznika
Teatr), W ogień! (reż. W. Klemm) w Teatrze
im. J. Słowackiego w Krakowie, Kowboj
Parówka (reż. W. Loga-Skarczewski), Smut-
ki tropików (reż. P. Świątek) w Teatrze
Łaźnia Nowa w Krakowie, Lordy oraz Twar-
dy gnat, martwy świat (reż. E. Rysova) w
Teatrze Żeromskiego w Kielcach.
Jako dramaturg i autor adaptacji współtwo-
rzył m.in. takie spektakle jak: Paw królowej
(reż. P. Świątek) czy Dwanaście stacji (reż.
E. Rysova) w Starym Teatrze w Krakowie,
Szczęśliwe dni/Komedia/Ostatnia taśma
Krappa, Dżuma, Rękopis znaleziony w
Saragossie, Sen nocy letniej (reż. P. Świą-
tek) w Teatrze Kochanowskiego w Opolu,
Wroniec (reż. J. Peszek) we Wrocławskim
Teatrze Lalek, Beniowski, król Madaga-
skaru (reż. P. Świątek) w Teatrze IMKA w
Warszawie, Bolesław Śmiały oraz Wojna
polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną
(reż. P. Świątek) w Teatrze im. J. Słowac-
kiego w Krakowie, czy Konformista 2029
(reż. B.Szydłowski) w Teatrze Łaźnia No-
wa w Krakowie.
W ostatnim czasie zajmuje się również reży-
serią słuchowisk teatralnych (Lord Kantor,
Pawi tren, Kowboj Parówka, Jungle People,
Samiec Alf), w 2017 roku otrzymał nagrodę
za debiut reżyserski w Teatrze Polskiego
Radia.

www.expressem.eu
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Zainteresowaliśmy tym projektem radę so-
łecką, jak również mieszkańców wsi. Rada
sołecka w ramach funduszu sołeckiego na
rok 2019 przeznaczyła kwotę 12.000 zł, co
pozwoliło na zakup defibrylatora, specjal-
nej podgrzewanej kapsuły oraz sprzętu do
treningu udzielania pierwszej pomocy  w
postaci baterii treningowej i elektrod ćwi-
czebnych - mówi Michał Ożóg, prezes OSP
Burkatów.
Gratulujemy społeczności Burkatowa pomy-
słu i tej szlachetnej inicjatywy.
W 2016 roku do grona instytucji, które posia-
dają nowoczesny defibrylator dołączył Urząd
Gminy Świdnica. Zakup urządzenia był od-
powiedzią na zdarzenie związane z zatrzy-
maniem akcji serca mieszkańca gminy.
Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji ra-
tunkowej przez pracownice Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej udało się urato-
wać jego życie.
Na stronach producenta możemy znaleźć
m.in. poniższe informacje.
Czym jest AED?
Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny to
intuicyjne urządzenie medyczne, umożliwia-
jące uratowanie ludzkiego życia. Defibryla-
tor jest w stanie przywrócić prawidłową pracę
serca - za pomocą impulsu elektrycznego o
odpowiednio dużej energii.
Na czym polega defibrylacja?
Defibrylacja jest częścią resuscytacji, która
ma na celu przywrócenie prawidłowego ryt-
mu serca, które w przypadku Nagłego Zatrzy-
mania Krążenia nie pracuje prawidłowo, co
powoduje, że nie jest w stanie pompować
krwi. Automatyczny Defibrylator Zewnętrz-
ny wykonuje analizę rytmu serca wykorzy-
stując do tego dwie elektrody samoprzyle-

pne, które należy umieścić na klatce piersio-
wej osoby poszkodowanej. Następnie urzą-
dzenie zaleca wykonanie defibrylacji - czyli
dostarczenie impulsu elektrycznego o indy-
widualnie dobranych parametrach do mięś-
nia sercowego. Najprościej ujmując - to re-
start serca. Taki impuls powinien przerwać
nieprawidłową pracę serca i "przywrócić"
rytm zatokowy (czyli prawidłową pracę ser-
ca).
Przykładem takiej sytuacji jest zapis EKG
z akcji ratowniczej, do której wykorzysta-
no nasze urządzenie (defibrylator AED za-
pisuje wszystkie kluczowe interwencje
podczas zdarzenia już od momentu włącze-
nia).

ZŁOTO DLA SCHRONISKA W LUBA-
CHOWIE

Podczas 58. edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżo-
wych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe  w
Lubachowie otrzymało Złote Wyróżnienie.
Przyznane po raz piąty z rzędu to zaszczytne
wyróżnienie jest potwierdzeniem właściwie  re-
alizowanych programów edukacyjnych, skie-
rowanych do dzieci i młodzieży oraz  działań na
rzecz rozwoju schroniska - mówił Sebastian
Krzywda, dyrektor placówki w Lubachowie,
podczas uroczystej gali w Prudniku.  
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26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
"ADEAMA & SECOND LINE"
Data: 26 kwietnia 2019
Godzina: 19.15
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica
Bilety: 20 zł
Organizator: arte, ŚOK, partner: powiat
Świdnicki

Second Line
Nazwa zespołu ma długą tradycję i pochodzi
z amerykańskiej kolebki jazzu i bluesa, z
Nowego Orleanu.
"(...) Na pogrzebach w Nowym Orleanie atmo-
sfera smutku trwa dopóty, dopóki trumna nie
zostanie spuszczona do grobu, a pastor nie
wypowie sakramentalnego: "Z prochu powsta-
łeś i w proch się obrócisz". Kiedy zmarły znaj-
dzie się już sześć stóp pod ziemią, orkiestra
rozpoczyna jedną z tych starych melodii w
rodzaju Didn‘t He Ramble i wszystkich ucze-
stników pogrzebu opuszcza przygnębienie.()
W miarę rozgrzewania się orkiestry wszyscy
zaczynają się kołysać, a zwłaszcza ci, którzy
przyłączają sie do orszaku pogrzebowego po
drodze. Tworzą oni tak zwaną "second line"
(drugą linię); może należeć do niej każdy prze-
chodzień mający ochotę posłuchać muzyki.
Przyciąga ich specyficzna atmosfera, jaka to-
warzyszy tym pogrzebom i chęć zobaczenia,



wencji Komendy Powiatowej Policji w Świdni-
cy, w wyniku dobrego rozpoznania rejonu służ-
bowego ujawnili, a następnie zlikwidowali pro-
fesjonalną plantację konopi indyjskich. Rośliny
w zaawansowanej fazie wzrostu znajdowały się
w dwóch mieszkaniach należących do 33-latka.
Krzewy konopi indyjskich przechowywane były
w specjalnie wydzielonych i przygotowanych
pod uprawę pomieszczeniach. Funkcjonariusze
znaleźli 48 krzewów konopi indyjskich oraz sam
susz. Łącznie zabezpieczono w sumie ponad 2 kg
marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i usły-
szał zarzuty.
W poniedziałkowy ranek w dniu wolnym od
pracy policjant świdnickiej komendy  na jednej z
ulic zauważył znanego mu z widzenia mężczy-
znę, który był poszukiwany listem gończym do
odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna
od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem
sprawiedliwości. Funkcjonariusz natychmiast
podjął obserwację 50-latka i o sytuacji powiado-

mił oficera dyżurnego świdnickiej Policji, pro-
sząc jednocześnie o skierowanie w to miejsce
patrolu. W oczekiwaniu na wsparcie policjant w
celu uniknięcia ucieczki poszukiwanego podjął
interwencję i po okazaniu legitymacji służbowej
oraz przedstawieniu powodu interwencji zatrzymał
mężczyznę. Chwilę później na miejsce przyjechali
mundurowi, który przejęli poszukiwanego. Męż-
czyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie
został przewieziony do zakładu karnego.
9 marca 2019 roku około godziny 17.00 funkcjo-
nariusze Komisariatu Policji w Strzegomiu  za-
uważyli jadącego  motocyklistę, który na widok
radiowozu znacznie przyśpieszył.  Policjanci w
związku z tym niezwłocznie podjęli decyzję o
zatrzymaniu go do kontroli drogowej. Kiedy
zbliżyli się do pojazdu, włączyli w radiowozie
sygnały świetlne i dźwiękowe. Wówczas kieru-
jący motocyklem Yamaha gwałtownie przyspie-
szył.  Funkcjonariusze  rozpoczęli pościg za kie-
rującym, który uciekał polnymi drogami. Męż-
czyzna szybko został zatrzymany.35-letni miesz-
kaniec powiatu świdnickiego chciał uniknąć kon-
troli drogowej, gdyż obawiał się konsekwencji
jazdy jednośladem pomimo wydanego przez sąd
zakazu kierowania pojazdami. Teraz za popeł-
nione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia
wolności do 5 lat. 

info: KPP Świdnica
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co będzie się działo. Niektórzy idą tylko parę
ulic, inni nie odstępują orkiestry aż do za-
kończenia całej ceremonii."
"Moje życie w Nowym Orleanie - Louis Arm-
strong" Zespół funkcjonuje na rynku muzycz-
nym od wielu lat. Jego liderem jest wrocławski
muzyk sesyjny, gitarzysta, pedagog muzyczny
Marek Waszczyński. Zespół przechodził wiele
transformacji stylistycznych od blues‘a do ro-
cka i fusion, prezentując kompozycje własne i
standardy bluesowe, jazzowe i rockowe. Wiel-
ką siłą zespołu jest warsztat grających w nim
muzyków, który pozwala na zaskakujące słu-
chaczy, improwizowane podróże. W 2018r. do
zespołu dołaczyła brytyjska wokalistka Ade-
ama ( czt. Adjama) wnosząc do muzyli Second
Line wielką energię i bluesowo-soulowy fe-
eling.
Adeama pochodzi z muzycznej rodziny. Jej
mieszkający obecnie na Jamajce ojciec był
znanym pianistą zespoły Third World, a mama
wspomagała wokalnie takie gwiazdy muzyki,
jak Chaka Khan, Whitney Houston czy Gary
Moore. Talent muzyczny, energia i oryginalna
uroda Adeamy zjednują jej liczne grono fanek
i fanów. Obok Adeamy i Marka Waszczyńskie-
go Second Line tworzą:
- Marek Błaszczyk - grający na gitarze baso-
wej muzyk znany m.in. z występów w Walk
Away, Ryszardem Rynkowskim, Alex Band.
- Paweł Ostrowski - perkusista, muzyk sesyjny,
współpracownik i redaktor czasopism muzy-
cznych, autor podręczników dla perkusistów.
- Tomasz Dura - gitarzysta sesyjny wspoma-
gający na scenie i studio wielu wykonawców
poczynając od szantowego Za Horyzontem,
kończąc na rockowym ACE Cover Band.
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.

ZESTAW 2019 - XXV MIĘDZYNARO-
DOWY KONKURS FOTOGRAFII
Data: 30 kwietnia 2019

Konkurs ma charakter otwarty. Do konkursu
można zgłaszać wyłącznie zestawy zdjęć.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
* Fotografia reportażowa
Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w któ-
rym żyjemy. Ważne problemy społeczne. Oso-
bisty stosunek autora do rzeczywistości. Repor-
taż, dokument, fotografia publicystyczna.
* Fotografia poszukująca
Poszukiwanie nowych środków fotograficz-
nego wyrazu otaczającego nas świata, ludzi,
myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania for-
malne, poszukiwania w obszarach struktury
obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczy-
wistości.
W każdej kategorii można zgłosić maksy-
malnie 4 zestawy.
Nagrody
* Grand Prix: medal i 5.000 zł
* Fotografia reportażowa:
I miejsce - 1.500 zł
II miejsce - 1.000 zł

ciąg dalszy ze str. 9
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W Świdnicy 7 września 1678 r. w rodzi-
nie ewangelickiej urodził się Johann Got-
tlieb Milich. Jego ojciec, prawnik, sędzia w
sądzie księstwa świdnicko-jaworskiego,
radca cesarski Gottlieb Milich był zbiera-

czem książek i różnych przedmiotów zabyt-
kowych i osobliwych. Rodzina mieszkała
przy dzisiejszej ul. Grodzkiej w domu pod
numerem 5 (dziś nr 7), z którego zachował
się piękny, renesansowy portal. 

Po przygotowaniu domowym, Johann
Gottlieb uczęszczał do protestanckich szkół
średnich kolejno w Legnicy, Żarach i we
Wrocławiu. Studia prawnicze odbył w Li-
psku i Strasburgu. Po ich ukończeniu udał
sie w podróż po Niemczech, Holandii, Fran-
cji, Włoszech i Austrii. Zwiedzał tam także
biblioteki i muzea. W 1702 r. wrócił do
rodzinnej Świdnicy i został adwokatem w
sądzie, gdzie pracował jego ojciec. 

Johann Gottlieb kontynuował dzieło oj-
ca i w domu swoim zgromadził cenną bib-
liotekę oraz eksponaty do tzw. gabinetu
osobliwości, czegoś w rodzaju prywatnego
muzeum. Książki dotyczyły głównie filolo-
gii, prawa, historii, medycyny i teologii,
przeważnie protestanckiej. 

Z biblioteki Milichów korzystał pra-
wdopodobnie też i znany poeta niemiecki,
prekursor romantyzmu, uczący się w liceum
świdnickim Johann Christian Guenther
(1695-1723). W wierszach swoich wspomi-
na Milichów. 

Gottlieb Milich zmarł w wieku 70 lat w
1720 r. Syn jego nie ożeniwszy się zmarł 26
lipca 1726 r. mając zaledwie 47 lat. W testa-
mencie zapisał swoje około 4 tysięcy ksią-
żek, około 120 rękopisów oraz pewną liczbę
miedziorytów i przedmiotów antykwarycz-
nych ewangelickiemu gimnazjum w Zgo-
rzelcu. Miasto to wtedy należało do Sakso-
nii, którego władca był ewangelikiem. Pra-
wdopodobnie Milich obawiał się, że w bę-
dącej w katolickim władaniu Świdnicy,
książki przeciwne wierze katolickiej mogą
zostać skonfiskowane. A może nie miał za-

ufania do tutejszego liceum ewangelickie-
go?

Władze cesarskie sprawiały pewne trud-
ności żądając spisu podarowanych książek.
W końcu jednak być może, tak jak to dziś
też się praktykuje, odpowiednia łapówka
przekonała kogo trzeba i za pozwoleniem
cesarskim 15 lipca 1727 r. zbiory Milicha
znalazły się w Zgorzelcu. 

W napisanym w Świdnicy testamencie
Johann Gottlieb Milich ustanowił publiczny

dostęp do swej podarowanej biblioteki. Po-
lecił, aby dwa razy w tygodniu, po południu
w określonych godzinach, w przeznaczo-
nym specjalnie wygodnym pokoju, każdy
miłośnik ksiąg swobodnie mógł z nich ko-
rzystać. 

W miarę upływu lat, księgozbiór i zbiór
osobliwości drogą darów został powiększo-
ny. Część biblioteki Milicha przechowywa-
na jest do dziś w bibliotece naukowej po
niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej, w mie-
ście zwanym Goerlitz. Pewna część książek
jest dziś w bibliotece uniwersyteckiej we
Wrocławiu, gdyż po wojnie odnaleziono je
po polskiej stronie granicy.

Zupełnie błędna jest wiadomość podana
na stronie 45 wydanej w 1999 r. nakładem
Urzędu Miejskiego w Świdnicy publikacji
"Świdnica. Przewodnik", że w pożarze mia-
sta w 1716 r. "Spaliły się też słynne w owym
czasie prywatne biblioteki, jak... Milicha." 

W 1994 r. w ślady Milicha poszedł eme-
rytowany dyrektor gimnazjum w Ratyzbo-
nie, urodzony w 1928 r. w Świdnicy Horst
Adler. Był on świetnym znawcą dziejów
Świdnicy i autorem wielu publikacji o na-
szym mieście. 

H. Adler ofiarował bibliotece naukowej
w Goerlitz wiele książek, czasopism, ręko-
pisów, map, sztychów, obrazów, widokó-
wek, medali, monet, zegarów wytwarza-
nych kiedyś w Świebodzicach czy dawnej
porcelany produkowanej w Jaworzynie,
Stanowicach, Strzegomiu itp. eksponatów
związanych ze Świdnicą i regionem świd-
nickim. W Goerlitz zgromadzone są one w
osobnej dużej sali zwanej "Sammlung Ad-
ler". Materialna ich wartość przekracza 25
tysięcy euro. 

Edmund Nawrocki
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J. G. Milich, bibliofil świdnicki 

Celem współzawodnictwa jest inspirowanie
dyrektorów, wychowawców i personelu po-
mocniczego schronisk młodzieżowych do

stworzenia w swoich placówkach możliwie
najlepszych warunków do zakwaterowania i
pobytu dla młodzieży biorącej udział w wy-
cieczkach, obozach wędrownych oraz róż-
nych formach wypoczynku. Konkurs jest tak-
że znakomitą formą promocji wyróżnionych
placówek zarówno na etapie oddziałowym
jak również podczas podsumowania central-
nego.

i

* Fotografia poszukująca:
I miejsce - 1.500 zł
II miejsce - 1.000 zł

ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
"MUZYKA FILMOWA" - PAWEŁ JA-
NAS 
Data: 3 maja 2019
Godzina: 19.00
Miejsce: Patio restauracji Rynek 43 (w przy-
padku niepogody Klub Bolko)
Bilety: wstęp wolny

Pawel Janas to niezwykle wszechstronny mu-
zyk i kompozytor. Z łatwością porusza się na
gruncie muzyki klasycznej, współczesnej , ele-
ktronicznej i improwizowanej. Nagradzany na
ponad 40 konkursach, m.in.: w Polsce, Francji,
Włoszech, Niemczech, Austrii, Litwie, Chor-
wacji. Mistrz Świata w grze na akordeonie
cyfrowym RolandVAccordion podczas 63th
Coupe Mondiale oraz laureat Festiwalu Virtual
Accordion w Rzymie.
Był włączony do programu stypendialnego
Agrafka Muzyczna, Fundacji J&S Pro Bono
Poloniae, Akademii Rozwoju Filantropii.
Otrzymał stypendium koreańskiej fundacji
Dongsan Research Fundation & Pro Polonia
Society oraz stypendium banku Societe Gene-
rale. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, m.st. Warszawy oraz laureat
prestiżowego stypendium Młoda Polska.
Otrzymał także indywidualne stypendium za
wybitne osiągnięcia z rąk prezydenta m.st.
Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Ponadto został wyróżniony podczas Ogólno-
polskiego Festiwalu Laureatów Konkursów
Muzycznych "Tydzień Talentów" w Kąśnej
Dolnej (Centrum Paderewskiego), Ogólnopol-
skiego Festiwalu "W stronę sztuki" w Lublinie
oraz Międzynarodowego Festiwalu Młodych
Laureatów Konkursów Muzycznych organi-
zowany przez SILESIA.
Występował w większości krajów Europy,
USA, Kanadzie i Chinach. Koncertował so-
lowo, kameralnie oraz z orkiestrami pod ba-
tutą takich dyrygentów jak Zygmunt Ry-
chert, Krzysztof Kozłowski, Maciej Tworek,
Sławomir Chrzanowski. Jest pierwszym
akordeonistą w historii, który wystąpił jako
solista z towarzyszeniem orkiestry Filhar-
monii Narodowej w Warszawie.
Studiował na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie
akordeonu prof. Jerzego Jurka oraz prof.
Klaudiusza Barana. W roku akademickim
2011/2012 kontynuował naukę w klasie
prof. Grzegorza Stopy w Musik und Kunst
Privatuniversitńt der Stadt Wien. Pobierał
także mistrzowskie lekcje pod kierunkiem
takich pedagogów jak: Inaaki Alberdi, Ste-
fan Hussong, Claudio Jacomucci, Alfred
Melichar, Owen Murray, Włodzimierz Lech
Puchnowski, Matti Raantanen, Jurij Szysz-
kin.
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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 Nadszedł czas, abyś skierował
swoją uwagę na sprawy rodzinne. Nie można
ciągle uciekać przed trudnymi tematami. Tyl-
ko szczera rozmowa pozwoli Wam znaleźć
rozwiązanie, które wszystkich zadowoli. Za-
czniesz odnosić sukcesy w pracy. Będzie się to
jednak wiązało z dużym wysiłkiem. 

BYK Koniecznie zadbaj o naprawę swoich
finansów. Nie możesz w nieskończoność pożyczać.
Już niebawem będziesz miał możliwość zarobić
trochę pieniędzy. Zapłać wszystkie rachunki. W
Twoim otoczeniu pojawi się ktoś spod znaku Wagi.
Będziesz tą osobą bardzo zaintrygowany. 
BLIŹNIĘTA Zrobisz bardzo miłą i jednocześnie
wielką niespodziankę komuś bliskiemu. Niby nic,
a wywoła tyle radości. W pracy zrobi się zamiesza-
nie z powodu kogoś, kto będzie chciał coś zyskać
kosztem innych. Sytuacja finansowa bez zmian,
więc nie wydawaj zbyt wiele pieniędzy. 
RAK Porozmawiaj z partnerem o tym co Cię
trapi. We dwoje łatwiej znajdziecie wyjście z
sytuacji. A wcale nie jest tak źle. Gwiazdy mó-
wią, że już w połowie przyszłego tygodnia będzie
lepiej. Otrzymasz jakiś zastrzyk finansowy, zro-
bisz zakupy, które poprawią Ci humor. 
LEW Zła passa Cię opuści. Załatwisz wiele
spraw istotnych dla Ciebie i Twoich bliskich.
Poprawisz swoją sytuację finansową, zażegnasz
jakiś dawny konflikt. Poznasz kogoś spod znaku
Wagi. Ta osoba otworzy przed Tobą nowe per-
spektywy. Będziesz wiele o tym myślał. 
PANNA Zadbaj o poprawę swoich stosunków z
partnerem. Nie możesz tylko ciągle wymagać i
żądać, nie dając za wiele w zamian. W Wasz
związek wkrada się rutyna i znudzenie. Postaraj

się coś z tym zrobić. W pracy wszystko na najle-
pszej drodze. Może uda Ci się uzyskać podwy-
żkę.
WAGA Tydzień przyniesie niewiele zmian. W
pracy nadal nic ciekawego. Będziesz rozmyślał
nad zmianami w swoim otoczeniu. Może zabie-
rzesz się za drobny remont lub zrobisz przemeb-
lowanie w domu. Stosunki z partnerem będą
układały się poprawnie. W sobotę odwiedzi Was
ktoś spod znaku Raka. 
SKORPION Otrzymasz propozycję jakiegoś
wyjazdu, podróży. Nie powinieneś mieć wąt-
pliwości. Być może ta wyprawa otworzy przed
Tobą nowe możliwości. Przecież nie masz nic
do stracenia, a kto wie co możesz zyskać. W
tym tygodniu będzie Ci dopisywał wspaniały
nastrój. 
STRZELEC Ktoś będzie się bardzo starał, aby
Ci zaszkodzić. Na szczęście jego starania spełzną
na niczym. Na przyszłość nie bądź taki wylewny.
Swoje problemy najlepiej rozwiązuj w gronie
najbliższych. Dobrym dniem będzie piątek. Za-
łatwisz sprawę, na której bardzo Ci zależy. 
KOZIOROŻEC Nie popadaj w przesadny pe-
symizm. Mówienie wszystkim, że nic Ci nie
wychodzi, ciągłe narzekanie i brak wiary we
własne możliwości przeszkadzają Ci obiektyw-
nie spojrzeć na rzeczywistość. Więcej uśmiechu!
Będziesz miał wiele szczęśliwych dni. Już nieba-
wem się o tym przekonasz. 
WODNIK Nastąpi wiele korzystnych zmian w
Twoim życiu zawodowym. Obejmiesz nowe
obowiązki, które będziesz chciał jak najlepiej
wykonać. Poczujesz się doceniony i dowarto-
ściowany. Dobrze będą się również układały sto-
sunki z partnerem. Szkoda tylko, że tak mało
będziecie mieli dla siebie czasu. 
RYBY Ktoś, na kim bardzo Ci zależy, zasko-
czy Cię czymś miłym. Będziesz czuł się zakło-
potany, ale jednocześnie bardzo szczęśliwy. W
pracy drobne niepowodzenia, którymi jednak
nie powinieneś się przejmować. Sprawy finan-
sowe nadal bez zmian. 

◆ 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
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