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W skrócie...

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

WYSTAWA CZASOWA: Silesia et Ducati
Silesiae 
do 16.06.2019, godz. 18:00
Wernisaż wystawy czasowej - Silesia et Ducati
Silesiae - dawne mapy Śląska i księstw śląskich
Jonasa Scultetusa i Fridericusa Khunoviusa ze
złotego wieku kartografii niderlandzkiej.
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
OWŚ, ul. Polna, Bolków, wstęp wolny

26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
"ADEAMA & SECOND LINE"
26.04.2019, godz. 19:15
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ŚWIDNICA

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNI-
CY

W piątek, 26 kwietnia o godz. 10.00 rozpo-
cznie się VII sesja Rady Miejskiej w Świdni-
cy. 
Przedstawione zostanie sprawozdanie z wy-
korzystania funduszy Unii Europejskiej w
Gminie Miasto Świdnica w latach 2015-2019
oraz  sprawozdanie i wnioski pokontrolne z
kontroli w Urzędzie Miejskim w Świdnicy,
dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Świdnicy w zakresie "zgodności
z przepisami prawa ewidencji zabytków w
Świdnicy wg stanu na 31.12.2018 r.". 
Wręczone zostaną także nagrody i wyróżnie-
nia przyznane przez Prezydent Miasta Świd-
nicy za wyniki sportowe oraz  osiągnięcia w
działalności sportowej. 

Radni rozpatrywać będą 6 projektów
uchwał. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI
"ŚWIDNICA NA ROWERY" 

Ruszyły zapisy chętnych do udziału w lubia-
nej przez świdniczan akcji "Świdnica na ro-
wery", która w tym roku odbędzie się w nie-
dzielę, 12 maja  i tradycyjnie zainauguruje
sezon turystyczno-rekreacyjny w naszym
mieście. Jej organizatorami są Urząd Miejski
w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Re-
kreacji oraz Lokalna Organizacja Turystycz-
na "Księstwo Świdnicko-Jaworskie" .
Wspólny rajd rowerowy odbędzie się po
raz czwarty. W towarzystwie prezydent
miasta, Beaty Moskal-Słaniewskiej świdni-
czanie przejadą zabezpieczoną przez Poli-
cję i Straż Miejską trasą. Później tradycyj-
nie na terenie Świdnickiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, zaplanowano rodzinny piknik
rowerowy z atrakcjami i konkursami dla naj-
młodszych. 
Celem akcji "Świdnica na Rowery" jest pro-
pagowanie zdrowego stylu życia, ekologii,
bezpiecznej jazdy na rowerze oraz integracja
świdniczan. Aby wziąć w niej udział, należy

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)
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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

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

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

www.expressem.eu

wypełnić formularz dostępny pod adresem:
https://tiny.pl/trq66 
Internetowe zapisy chętnych już się rozpo-
częły i potrwają do poniedziałku, 6 maja, do
północy. 
- Dla pierwszych 1000 uczestników, którzy
zapiszą się do udziału w akcji, a następnie
wezmą w niej aktywny udział, czyli przejadą
wspólnie z nami trasą rajdu, przygotowali-
śmy pamiątkowe koszulki. Zapisy pozwalają
na wskazanie preferowanego rozmiaru ko-
szulki, a także wcześniejsze odebranie opa-
sek startowych oraz kuponów, które będzie
można pobrać od środy, 8 maja do soboty, 11
maja w Wieży Ratuszowej w godzinach od
10.00 do 18.00 lub w dniu rajdu od godz. 9.00
do 9.45 w puntach przy Bosmanacie. Założo-
na na rękę opaska, podobnie jak w ubiegłym
roku, upoważniać będzie do odbioru koszulki
po odbytej trasie wspólnego rajdu, a kupon
do poczęstunku i udziału w losowaniu nagród
ufundowanych przez sponsorów - mówi Syl-
wia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu
Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 
Podczas rodzinnego pikniku, na terenie ŚO-
SiR, w godzinach od 11.00 do 15.00, dla
wszystkich uczestników, którzy zapiszą się
przez formularz, zaplanowane zostały kon-
kursy z nagrodami, wśród których są, m.in.:
sprzęt rowerowy, książki, vouchery do salo-
nów kosmetycznych i fryzjerskich, bilety
wstępu do atrakcji turystycznych w Świdnicy
i obiektów leżących na obszarze Aglomeracji
Wałbrzyskiej. 
- Wypełnienie formularza jest proste - ucze-
stnik dokonuje zgłoszenia, podaje rozmiar
koszulki, potwierdza zapoznanie się z regula-

minem oraz wyraża zgodę na upublicznienie
swojego wizerunku. W przypadku biorących
udział w rajdzie rodzin oznacza to, że należy
wypełnić odrębny formularz dla każdego
członka rodziny osobno. Jeżeli ktoś nie zdąży
się zapisać internetowo, będzie mógł tego
dokonać 45 minut przed wyruszeniem rajdu,
w punkcie przy Bosmanacie. Osobom zapi-
sującym się dopiero w dniu rajdu  organiza-
torzy nie są w stanie zagwarantować pamiątki
w postaci koszulki. Dlatego zachęcamy
wszystkich do jak najszybszego zgłoszenia
udziału poprzez formularz oraz zapoznania
się z regulaminem akcji - dodaje Jacek Pie-
kunko, dyrektor Wydziału Promocji Urzędu
Miejskiego w Świdnicy.  
Rajd rowerowy startuje 12 maja o godz.
10.00 spod Bosmanatu nad Zalewem Wito-
szówka, gdzie o godz. 9.30 odbędzie się
zbiórka uczestników. Osoby, które zapisały
się na rajd, a nie zdążyły odebrać opaski w
Wieży Ratuszowej, będą mogły tego dokonać
w punktach ustawionych przy Bosmanacie
od godz. 9.00 do godz. 9.45. Tegoroczna trasa
rajdu wynosi ok. 8,5 km, meta zaplanowana
została tradycyjnie na terenie ŚOSiR przy ul.
Śląskiej. O bezpieczeństwo przejazdu ucze-

ciąg dalszy na str. 4
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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,
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

stników dbać będzie grupa pilotów, Policja
oraz Straż Miejska.

KACPER WŚRÓD NAJLEPSZYCH
14. 04.2019 r. w Warszawie w Pałacu Kultury
i Nauki odbył się finał II Ogólnopolskiego
Konkursu Retorycznego organizowany przez
Akademię Retoryki Igora Zalewskiego. Nasz
przewodniczący szkoły znalazł się w elitarnej
dwunastce najlepszych mówców w Polsce. 
Konkursowe zmagania poprzedziły spotka-
nia i warsztaty, dzięki którym mógł zdobyć
oratorskie doświadczenie, poznać techniki
konstrukcji wystąpień, poćwiczyć pod okiem
trenerów. W niedzielę miał okazję zaprezen-
tować przygotowane przez siebie przemó-
wienie na temat najistotniejszego wynalazku
XXI wieku. Zadanie było o tyle trudne, że na
jego wykonanie miał bardzo mało czasu, a tu
trzeba się było wykazać wieloma umiejętno-
ściami, nie tylko sprawnością językową, ory-
ginalnością, ale i odpornością psychiczną na
stres i presję czasu, wszyscy bowiem uczest-
nicy występowali w świetle kamer, w otocze-
niu telewizji , radia i prasy, w monumentalnej
sali im. Rudniewa. Kacper wprawdzie nie
wyjechał z Warszawy z główną nagrodą, ale
zaprezentował się świetnie. Jurorzy podkre-
ślali, że wszyscy uczestnicy reprezentowali
bardzo wysoki poziom, mogą być zatem
dumni, bowiem należą do elitarnego grona.
Kacper nie powiedział jeszcze ostatniego sło-
wa, zatem trzymajmy za niego kciuki za rok.
Gratulujemy.

III LO

JUBILEUSZOWA GALA POWIATOWEGO
KONKURSU LITERACKIEGO "LIR... RO-
DZAJ RÓŻNY"

Liceum Skłodowskiej, jak co roku, gościło w
swych progach utalentowanych młodych
twórców, ich rodziców, znajomych i wszy-
stkich tych, którzy kochają literaturę. Jubile-
usz zawsze wymaga wspaniałej oprawy, więc
i tym razem nie zabrakło teatralnej uczty
przygotowanej przez uczniów klasy IIa wy-
stępujących w autorskim spektaklu pod tytu-
łem "In ictu oculi". 
Było lirycznie i refleksyjnie. Wypełnione fe-
erią świateł, dymu i artystycznych uniesień
spotkanie uświadomiło każdemu, jak krótkie
i ulotne jest ludzie życie, a tym samym, jak
istotne jest wykorzystanie każdej cennej
chwili. A oto lista nagrodzonych:
W KATEGORII POEZJA:
I miejsce - Julia Słobodzian z I Liceum Ogól-
nokształcącego w Świdnicy,
II miejsce - Natalia Makieła z I Liceum Ogól-
nokształcącego w Świdnicy,
III miejsce - Milena Chamera ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Świdnicy,
równorzędne wyróżnienia:
Wiktoria Słomińska z III Liceum Ogólno-
kształcącego w Świdnicy za wiersz "Jesienne
rozczarowanie",

Maja Kozłowska z I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Świdnicy.
W KATEGORII NA GRANICY SŁOWA,
DŹWIĘKU I RYTMU:
wyróżnienie:
Marceli Rogowski z II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Świdnicy.
W KATEGORII PROZA:
I miejsce- Julia Partyka z Liceum Ogólno-
kształcącego w Świebodzicach,
wyróżnienie 
Malwina Stopyra z III Liceum Ogólnokształ-
cącego w Świdnicy.
Warto dodać, że Konkurs przed 20 laty zaini-
cjowała pani profesor Aleksandra Kulak i z
powodzeniem doprowadziła go do wspania-
łego jubileuszu.

III LO

W MDK..
◆ X RODZINNY RAJD SZLAKIEM PA-

PIESKIM
Zapraszamy na X Rodzinny Rajd Szlakiem
Papieskim w ramach XIV edycji Dni Święte-
go Jana Pawła II "Jan Paweł II Pamięć i
Obecność". Rajd odbędzie się 19 maja 2019
r (niedziela). Zbiórka i wyjazd o 6:45 spod
MDK, ul. Nauczycielska 2, Świdnica, Powrót
około 18:00
W programie:
*8:00 Msza św. w Bazylice w Henrykowie
*9:00 Terenowo-rekreacyjna impreza na
orientację "Na jabłka do klasztoru"
*10:00 Zwiedzanie Klasztoru z przewodni-
kiem
*12:00 Wyjście na rajd: Wzgórza Strzelińskie
*Ognisko (kiełbasa we własnym zakresie)
Zapisy do 14 maja 2019 r. w sekretariacie
MDK, ul. Nauczycielska 2, tel. 74 851 33 30.
Koszt: 20 zł - dorośli, 15 zł - dzieci (Cena
obejmuje bilety wstępu i przewodnika po kla-
sztorze)
W przypadku osób nie będącymi członkami
PTTK dodatkowe 5 zł na ubezpieczenie.

info: MDK Świdnica

"KARTKA WIELKANOCNA"
11 kwietnia 2019 roku odbyło się podsumo-
wanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego dla dzieci i młodzieży pt. "Kartka Wiel-
kanocna". Na wystawie pokonkursowej w
Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy
prezentowane są prace 21 uczestników zajęć
plastycznych świdnickiego emdeku. Nagro-
dy otrzymały : Agata Zaręba, Pola Sośnicka,
Eliza Tyczyno. Wyróżnione zostały Marta
Augustynowicz, Ola Malczewska i Iga
Kruk. Do wystawy zakwalifikowane są
prace wykonane przez Kamilę Łuczak, Wi-
ktorię Rucińską, Wiktorię Walusiak, Agatę
Galuba, Hanię Surosz, Julię Jaworską, Ka-
się Piątek, Polę Żak, Sarę Grońską, Anielę
Jakubczyk. Wszystkie osoby uczęszczają
na zajęcia prowadzone przez Joannę Waks-
mundzką. Natomiast za prace wykonane
pod kierunkiem Wandy Szwegler nagrody
zdobyły Weronika Hertman i Hanna Ja-
wień, a wyróżniona została Julia Girej. Na
wystawie znalazły się także prace Marii Jo-
wik i Wojciecha Pamuły.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laure-
atom konkursu.

info: MDK Świdnica
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ŻONA DO ADOPCJI
05.05.2019, godz. 17:00
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...
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-
1921). Inżynier Mścisław Łoś pragnący wy-
zwolić się z ucisku codziennych problemów,
konstruuje aparat do lotów kosmicznych.
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 ko-
medii, zwierzętom i wiecznym tarapatom dzię-
ki którym zawsze ma coś ciekawego do powie-
dzenia. W tym programie dowiemy się co sie-
dzi w głowie introwertyka który po 5 latach
bytowania w depresyjnej Skandynawii, w oba-
wie 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 RECY-
TATORSKI POEZJI I PROZY "ARKA"
16.05.2019, godz. 10:00

◆ DRUGI ETAP PUCHARU 
W dniu 13.04.2019 odbył się drugi etap Pu-
charu Dolnego Śląska w Marszach na Orien-
tację w Jeleniej Górze. Świetnie spisały się
dziewczyny z Koła Turystycznego PTTK
"ToTuToTam" przy Młodzieżowym Domu
Kultury w Świdnicy: Agatka Hruszowiec,
która w klasie TD zajęła IX miejsce na 39
startujących i Natalka Józefiak, która ukoń-
czyła zawody na II miejscu. w kat. TM. Opie-
kunem Koła jest Zbigniew Curyl, który bar-
dzo dziękuje rodzicom za pomoc organizacji
wyjazdu.

info: MDK Świdnica

47. RAJD ŚWIDNICKI - KRAUSE 
(26-28.04.2019)
11 kwietnia, w Urzędzie Miasta w Świdnicy
odbyła się Konferencja Prasowa poświęcona
47. Rajdowi Świdnickiemu-Krause. W spot-
kaniu uczestniczyli organizatorzy tegorocz-
nego Rajdu - Prezydent Miasta Świdnicy Pa-
ni Beata Moskal Słaniewska, Starosta Świd-
nicki Piotr Fedorowicz, wiceprezydenci
Świdnicy - Szymon Chojnowski i Jerzy Żąd-
ło, przedstawiciel sponsora tytularnego firmy
KRAUSE - Bogdan Harmaty, Dyrektor tego-
rocznego Rajdu Roman Grygianiec, oraz za-
wodnicy: Jan Chmielewski, Marcin Majcher
i Marcin Pietrzyk.
Podczas Konferencji  przedstawiono
szczegółowy harmonogram tegorocz-
nych zawodów, a także wstępne informa-
cje odnośnie listy zgłoszeń do pierwszej
rundy Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski, oraz Historycznych Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostw
Polski. Wszystko wskazuje na to, że na
trasach pierwszej rundy RSMP 2019 pad-
nie rekord pod względem ilości aut klasy
R5 rywalizujących w krajowym czem-
pionacie. Do 11 kwietnia aż jedenaście
załóg zgłosiło swój udział w Rajdzie za
kierownicą aut tej klasy. Zgłoszenia w
tych samochodach nadesłali: Jacek Jure-
cki, Martin Vlcek, Sebastian Frycz, Łukasz
Byśkiniewicz, Mikołaj Marczyk, Marcin Sło-

bodzian, Sylwester Płachytka, Maciej Lu-
biak, Zbigniew Gabryś, Tomasz Kasperczyk
i Jarosław Kołtun .
Rajd rozpocznie się w sobotę, 27 kwietnia od
uroczystego startu na świdnickim Rynku. Te-
go dnia załogi pokonają także trzy odcinki
specjalne: Super OS Świdnica, Rościszów-
Walim i ponownie próbę w Świdnicy. W nie-
dzielę, 28 kwietnia, na zawodników czeka
sześć wymagających prób. Zwycięzców po-
znamy w niedzielne popołudnie na Rynku w
Świdnicy.
Prezydent Świdnicy - Pani Beata Moskal-
Słaniewska: Jestem kibicem rajdów od wielu
lat, od kilku sezonów także współorganizato-
rem Rajdu Świdnickiego-Krause. To wielka
satysfakcja, ale też zobowiązanie. Najważ-
niejsze, aby zawody przebiegały w bezpiecz-
ny sposób, a załogi dostarczyły wszystkim
świetne widowisko. Trzymam kciuki za wszy-
stkich zawodników, choć przyznam, że za nie-
których nieco mocniej.
Jan Chmielewski: W tegorocznym Rajdzie
Świdnickim-Krause wystartuję Peugeotem
208 R2. To szybkie, sprawne auto, z którym
ostatnio mieliśmy już styczność. Postaramy
się powalczyć na trasach Przedgórza Sudec-
kiego i w Świdnicy o jak najlepszy wynik .
Marcin Pietrzyk: Podczas naszego domowe-
go rajdu wystartujemy naszą Hondą Civic.
Nie ukrywam, że w tym roku celujemy w zwy-
cięstwo w swojej klasie podczas Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski
Marcin Majcher: W tegorocznym rajdzie
wystartujemy za kierownicą Subaru Lega-
cy. Trudno mówić o celach, bo dla mnie to
pierwszy występ w cyklu Mistrzostw Polski
po wielu latach przerwy w startach. To

ciąg dalszy na str. 6
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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

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-

także symboliczny powrót do Świdnicy, gdzie
mija 20 lat od mojego pierwszego startu tutaj.

***
Siedemdziesiąt załóg widnieje na oficjalnej
liście zgłoszeń 47. Rajdu Świdnickiego-
KRAUSE.  Aż jedenaście zespołów zgłosiło
się do udziału w pierwszej rundzie Rajdo-
wych Samochodowych Mistrzostw Polski w
samochodach klasy R5. To rekordowa liczba
tak mocnych samochodów na liście zgłoszeń
rajdu zaliczanego do RSMP.
Listę otwierają reprezentanci Skoda Polska
Motorsport - Mikołaj Marczyk z Szymonem
Gospodarczykiem (Skoda Fabia R5). Z nu-
merem 2 w Świdnicy wystartują Jakub Brze-
ziński i Dariusz Burkat (Ford Fiesta Proto). Z
numerem 3 na trasę wyruszą reprezentanci
Tiger Energy Drink Rally Team - Tomasz
Kasperczyk i Damian Syty.
Dziesięć zespołów zgłosiło się w mocnej kla-
sie Open 4WD, co zapowiada także bardzo
zaciętą rywalizację. Do klasy HR2 zgłosiły
się cztery zespoły. Aż 14 samochodów jest
zgłoszonych w klasie Open 2WD, trzy załogi
zgłosiły się w klasie 3, a osiem w klasie 4.
Sześć zespołów zgłosiło auta w klasie Open
2WD-, cztery w klasie HR3, sześć w klasie
HR4, a trzy w HR5 zamykających listę zgło-
szeń.
Do pierwszej rundy Motul Historycznych
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski zgłosiło się 19 załóg. Dodatkowo trzy
pojadą bez pomiaru czasu. Listę otwierają
Piotr Zalewski z Piotrem Szadkowskim
wPorsche 911 SC, do Rajdu zgłosił się także
Robert Luty z Marcinem Celińskim (Subaru
Legacy). Artur Rowiński z Magdaleną Tokar-
ską wystartują za kierownicą Audi Quattro, a
Marek Suder z Dariuszem Gurdziołkiem
zgłosili się w Fordzie Sierra Cosworth 44.

info: BP Rajdu

STRAJK NAUCZYCIELI
Strajk nauczycieli żyje swoim życiem. Powo-
li po prostu "umiera". Przedstawiamy jeden z
epizodów z udziałem oburzonych strajkują-
cych nauczycieli i Biskupa Świdnickiego Ig-
nacego Deca. 
List otwarty strajkujących nauczycieli do
Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca
Księże Biskupie,
w nawiązaniu do kazania wygłoszonego w
Katedrze Świdnickiej w Wielki Czwartek
18.04.2019r. wyrażamy swoje oburzenie po-
stawą Jego Eminencji w stosunku do strajku-
jących nauczycieli.
Okres Triduum Paschalnego to czas głębo-
kiej refleksji nad istotą człowieczeństwa, po-
korą i miłością bliźniego, a nie wyrażania
swoich poglądów politycznych. Sugerowanie
parafianom jakoby nauczyciele nie wywiązu-
ją się ze swojej misji i nie trwają przy swoich
uczniach do końca jest wysoce niesprawied-
liwe i krzywdzące tę grupę zawodową, która
- jak żadna inna - poświęca się ich edukacji i
wspiera w wychowaniu.
Nie przystoi Biskupowi w tym okresie skłóca-
nie społeczeństwa ze sobą poprzez przywoły-
wanie na mszy bolesnych, nawiązujących do
tragicznych przykładów z naszej historii, a
tym samym nieadekwatnych do obecnej sytu-
acji społecznej.

Strajkujące grono pedagogiczne

Oświadczenie Świdnickiej Kurii Biskupiej
dotyczącego listu otwartego nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy.
W liście z dnia 19 kwietnia 2019 r. przekaza-
nym przez grono pedagogiczne Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Świdnicy, zawarte zostały
nieprawdziwe stwierdzenia:
"Sugerowanie parafianom jakoby nauczycie-
le nie wywiązują się ze swojej misji i nie
trwają przy swoich uczniach do końca jest
wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące tę gru-
pę zawodową, która - jak żadna inna - poświę-
ca się ich edukacji i wspiera w wychowaniu".
"Skłócanie społeczeństwa ze sobą poprzez
przywoływanie na mszy bolesnych, nawiązu-
jących do tragicznych przykładów z naszej

ciąg dalszy ze str. 5
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historii, a tym samym nieadekwatnych do
obecnej sytuacji społecznej".
Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, iż po-
wyższe zarzuty wobec Biskupa Świdnickie-
go są bezpodstawne ze względu na szerszy
kontekst wypowiedzi. Dla właściwej inter-
pretacji wypowiedzianych słów, które stano-
wiły impuls dla Autorów listu otwartego, na-
leży zauważyć, że Ksiądz Biskup Ignacy Dec
podczas homilii wygłoszonej w Wielki
Czwartek w trakcie liturgii Wieczerzy Pań-
skiej, odwołując się do przesłania i treści tego
dnia, zwrócił uwagę na wynikającą z wyda-
rzeń Wieczernika wieloraką postawę służby
bliźniemu. Poniżej fragment homilii:
"Drodzy bracia i siostry, Podczas Ostatniej
Wieczerzy bardzo wymownym gestem był
obrzęd umycia nóg (). To wieczernikowe
umycie nóg, które jest symbolem służby dru-
gim, stało się szczególnym zobowiązaniem
uczniów Chrystusa. Jest ono istotą miłości,
osnową nowego przykazania, które zostało
ogłoszone właśnie w Wielki Czwartek. Dla-
tego dziś, tego wieczoru, śpiewamy pieśni
wzywające nas do przestrzegania tego naj-
ważniejszego przykazania: "Miłujcie się
wzajemnie, jak Ja was umiłowałem"; "Gdzie
miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz
Boga żywego". Oto nasze zadanie rodzące się
z Eucharystii. Przez celebrację Mszy św. nie
tylko wchodzimy w jedność z Bogiem, ale
jesteśmy z niej posyłani, by służyć drugim i
tworzyć z nimi jedną rodzinę dzieci Bożych.
W ubiegłym tygodniu w ramach wizytacji
kanonicznej odwiedziłem z ks. proboszczem
dwoje chorych osób. Byli to małżonkowie,
już w bardzo podeszłym wieku; on - lat 92,

ona - 88.  Zimą 1940 roku wraz ze swoimi
rodzicami zostali zesłani na Sybir, w krainę
głodu i mrozu. Byli tam dwa lata a potem 4
lata w Kazachstanie. Cudem wrócili do Pol-
ski. Pobrali się. Urodzili i wychowali czworo
dzieci. Złożyli świadectwo, że przetrwali
dzięki modlitwie i niesieniu sobie wzajemnej
pomocy. Lata małżeńskie przeżyli w miłości
i zgodzie. Dziś ksiądz z parafii przynosi im
Komunię Świętą. Otrzymują w Niej moc - jak
mówią - do wzajemnej służby. Dlaczego dzi-
siaj kuleje miłość w rodzinach? Może dlate-
go, że brak jest modlitwy, ze nie docenia się
mocy Eucharystii. Zobaczcie, ile ludzi cho-
dzi do kościoła. W naszej diecezji niecałe
30%. W Wałbrzychu gdzieś koło 10%. A we
wschodnich diecezjach około 60 - 70%. A
reszta? I potem mamy mieć dobrze wycho-
wanych ludzi, dobrych nauczycieli? Kor-
czak poszedł na śmierć z dziećmi do komo-
ry gazowej, nie zostawił ich, a dzisiaj róż-
nie bywa. Dajemy dzieci komuś i czasem
oni pilnują swoich spraw, a nie tych, któ-
rym powinni służyć. Przepraszam, że to
mówię, ale to jest też coś, co nas boli. My
się modlimy. Nie chcemy tu być stroną
jednych czy drugich. Modlimy się, żeby to
się rozwiązało po Bożemu, bo nauczyciele
też muszą być wynagradzani, bo to jest wiel-
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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
Przegląd jest imprezą otwartą dla amatorów i
posiada charakter konkursowo-promocyjny -
to wydarzenie dla wszystkich, którzy kochają
piosenkę literacką. Całość wieńczy koncert
laureatów i gwiazdy wieczoru, którą w tym
roku jest Konrad Imiela. 10.00 (konkurs);
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

ciąg dalszy na str. 10
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Aktualna jest nadal niestety tematyka dotycząca
zagrożeń osób starszych ze strony różnego ro-
dzaju oszustów. Nie wpuszczajmy obcych do
swoich mieszkań. Uwaga na fałszywych "sio-
strzeńców", "wnuczków" czy też zakupy po oka-
zyjnej cenie. Do oszustów i złodziei działających
takimi metodami dołączyły osoby proszące o
pomoc, szklankę wody, kanapkę lub lekarstwo.
Okazuje się, że przebywając w domu, czy mie-
szkaniu możemy paść ofiarą oszustów i stracić
swoje oszczędności. Przekonała się o tym 95-let-
nia mieszkanka powiatu świdnickiego, która
chciała pomóc i straciła w ten sposób swoje
oszczędności. Młoda, z wyglądu około 30-letnia
kobieta na klatce schodowej poprosiła 95-letnią
mieszkankę powiatu świdnickiego o szklankę
wody. Starsza pani zaprosiła ją do swojego domu
i z życzliwości poczęstowała młodą kobietę wo-
dą.  Kobieta szukała różnych wybiegów, by prze-
dłużyć czas m.in. przeszukując i wyjmując rożne
przedmioty ze swojej torebki. Na początku nic
też nie wzbudziło podejrzeń 95-latki. Młoda ko-
bieta po chwili nagle oświadczyła, że musi wyjść.
Po kilku godzinach od wyjścia młodej kobiety,
95-latka zauważyła, że z dużego pokoju z kre-
densu zniknęły pieniądze - 13 tys. złotych.
Sprawcy bez żadnych skrupułów wykorzystali
ufność i "dobre serce" starszej pani. 
19 kwietnia okazał się dniem nie do przebycia
dla karetki świdnickiego pogotowia, która "za-
wisła" na słupku bloku-
jącym wjazd o Rynku.
Wezwana do kobiety,
która zasłabła, zakoń-
czyła jazdę na bloka-
dzie. Kierowca zbyt
szybko ruszył i... karte-
ka nadaje się do remon-
tu. 
W trakcie służby w dniu
16 kwietnia br. na tere-
nie miasta Świdnicy,
funkcjonariusze Wy-
działu Ruchu Drogowe-
go Komendy Powiato-
wej Policji w Świdnicy
zatrzymali do kontroli
drogowej kierowcę sa-
mochodu osobowego
marki VW Caddy. W
trakcie wykonywanych
czynności okazało się,
że 24-latek nie posiada
przy sobie blankietu
prawa jazdy. Sprawdze-
nie w policyjnej bazie
wykazało, że 24-latek
kierował samochodem
VW Caddy pomimo
wydanej  w
październiku 2018 roku
przez Starostę Świdnic-
kiego decyzji o cofnię-
ciu uprawnień do kiero-
wania pojazdami me-
chanicznymi. Takie za-
chowanie to przestę-
pstwo, za które 24-let-
niemu mieszkańcowi
powiatu świdnickiego
może grozić kara pozba-

wienia wolności do lat 2. 
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
świdnickiej komendy powiatowej podczas peł-
nionej służby zatrzymali do kontroli ciągnik rol-
niczy marki Ursus, za kierownicą którego wyle-
gitymowali 67-letniego kierującego. W rozmo-
wie z funkcjonariuszami przyznał on, że nie  ma
uprawnień do kierowania. Funkcjonariusze po-
twierdzili tą informację w systemie policyjnym.
Okazało się, że mężczyzna zlekceważył sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów oraz decyzję staro-
sty o cofnięciu uprawnień. Teraz za swoje postę-
powanie odpowie przed sądem. Grozi mu  kara
do 5 lat pozbawienia wolności.
W nocy z 15 na 16 kwietnia tuż po godz 1.30.
Funkcjonariusze Ogniwa Interwencyjno-Patro-
lowego Komisariatu Policji w Żarowie zauważy-
li jadący samochód osobowy marki Ford i nie-
zwłocznie podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu
do kontroli drogowej. Zachowanie kierującego
na drodze wskazywało, iż może on być
nietrzeźwy. Kiedy policjanci zbliżyli się do sa-
mochodu, włączyli w radiowozie sygnały świetl-
ne i dźwiękowe. Wtedy kierujący rozpoczął ucie-
czkę pojazdem, jednak został szybko zatrzyma-
ny. Po zatrzymaniu okazało się, że 32-letni mie-
szkaniec powiatu świdnickiego chciał uniknąć
kontroli drogowej, gdyż obawiał się konsekwen-
cji min. jazdy w stanie nietrzeźwości, badanie
wykazało u niego ponad 2,30 promila alkoholu
w organizmie. Ale to nie jedyne co 32-latek miał
na sumieniu, bo mężczyzna zdecydował się na
jazdę samochodem pomimo prawomocnego za-
kazu prowadzenia pojazdów wydanego przez Sąd
Rejonowy w Świdnicy i za to również usłyszy
zarzut. Sprawca odpowie również  za niezatrzyma-
nie samochodu i kontynuowanie jazdy pomimo
wydanego przez osobę uprawnioną do kontroli ru-

"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
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!
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chu drogowego polecenia zatrzymania pojazdu,
za kierowanie nim w stanie nietrzeźwości. Grozi
mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 5. 
Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością
Gospodarczą z Komendy Powiatowej Policji w
Świdnicy wraz funkcjonariuszami Delegatury
Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego  na
terenie Świdnicy realizowali w ostatnich dniach
czynności służbowe ukierunkowane na zwalcza-
nie nielegalnego hazardu. Na terenie Świdnicy
dokonali sprawdzenia miejsc, co do których za-
chodziło podejrzenie, że są w nich urządzane
nielegalne gry hazardowe, w wyniku czego na
terenie Świdnicy zlikwidowali kolejny nielegal-
ny salon gier zręcznościowych. Funkcjonariusze
zabezpieczyli 2 nielegalne automaty do gier ha-
zardowych o wartości  nie mniejszej zniż 6 tysię-
cy złotych, na których urządzane były gry wbrew
przepisom ustawy, sprzęt nagrywający oraz środ-
ki pieniężne w kwocie blisko 2000 złotych. Ma-
szyny oraz pieniądze przekazane zostały fun-
kcjonariuszom Delegatury Urzędu Celno-Skar-
bowego w Wałbrzychu, którzy prowadzić będą
teraz dalsze postępowanie w tej sprawie. Na za-
bezpieczonych maszynach zainstalowane były
gry o charakterze losowym, prowadzone w ce-
lach komercyjnych, na organizowanie których
wymagana jest koncesja niezbędna do prowa-
dzenia kasyna. Powyższe fakty zostały ustalone
przez funkcjonariuszy w trakcie przeprowadzo-
nych na miejscu eksperymentów procesowych,
które potwierdziły, że są to maszyny działające
w sprzeczności z przepisami ustawy o grach ha-
zardowych. Zgodnie z kodeksem karno-skarbo-
wym za organizowanie gier hazardowych wbrew
przepisom grozi kara pozbawienia wolności do
lat 3.
12 kwietnia br. w godzinach nocnych w pobliżu
jednego z boisk szkolnych na terenie gminy Mar-
cinowice zainteresowanie pełniących służbę fun-
kcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w
Świdnicy oraz funkcjonariuszy Posterunku Poli-
cji w Marcinowicach przyciągnął zaparkowany

samochód osobowy marki Ford oraz cztery znaj-
dujące się w nim osoby. Funkcjonariusze posta-
nowili ich wylegitymować. W trakcie spraw-
dzania danych wyczuli charakterystyczną woń
przypominającą zapach marihuany. Przy 32-
latku podczas kontroli osobistej policjanci
ujawnili woreczek strunowy z zawartością su-
szu koloru brunatno-zielonego. Wstępnie
przeprowadzone badanie na testerze narkoty-
kowym wykazało, że jest to marihuana. Poli-
cjanci  zabezpieczyli kilkanaście porcji tego
narkotyku. Mężczyzna został zatrzymany i  po
nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał
już zarzuty w tej sprawie.
9  kwietnia na terenie gminy Marcinowice pod-
czas prac sezonowych na jednej z posesji   zna-
leziony został pocisk: moździerzowy, pochodzą-
cy prawdopodobnie z okresu II Wojny Świato-
wej. Funkcjonariusze do czasu przyjazdu patrolu
saperskiego zabezpieczali niebezpieczne znale-
zisko. Odnaleziony pocisk został zabezpieczony
przez patrol rozminowania Jednostki Wojsko-
wej. Tego typu znaleziska,  najczęściej pocho-
dzące z okresu II wojny światowej, regularnie
ujawniane są na terenie powiatu świdnickiego.
Pomimo, iż stare, zardzewiałe i na pozór
niegroźne, w rzeczywistości, pomimo upływu
lat, nadal mogą być bardzo niebezpieczne.
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 29-
letniemu kierującemu, który w obszarze zabudo-
wanym jechał o wiele szybciej niż pozwalają na
to przepisy. Mężczyzna mieszkaniec powiatu

cieszyńskiego jechał
pojazdem marki Opel
Zafira z prędkością aż
117 km/h czyli przekro-
czył tym  samym pręd-
kość o 67 km/h. Nieod-
powiedzialny kierujący
otrzymał mandat karny
w wysokości 500 zł i 10
punktów karnych oraz
stracił prawo jazdy na 3
miesiące. 
Do tragicznego w skut-
kach wypadku, w któ-
rym udział brał 45-letni
kierujący motocyklem
marki Suzuki oraz 29-
letni kierujący samo-
chodem marki Fiat Pun-
to doszło w niedzielę, 7
kwietnia br. około godz.
17 na drodze powiato-
wej 2931D między
miejscowościami Jawo-
rzyna Śląska a Czechy .
Kierujący motocyklem
w wyniku doznanych
obrażeń zmarł na miej-
scu. Policjanci ustalili,
że kierujący samocho-
dem osobowym marki
Fiat Punto był trzeźwy.
Na miejscu wszystkie
czynności wykonano
pod nadzorem Prokura-
tora Rejonowego w
Świdnicy oraz z udzia-
łem biegłego sądowego
z zakresu zdarzeń dro-
gowych.

info: KPP Świdnica
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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...

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:
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ka służba, trudna służba i bolejemy, jak ona
kuleje".
Mamy głęboką nadzieję, że powyższe infor-
macje ostudzą trwającą w mediach dysku-
sję, a przy tym pomogą zdezorientowanym
odbiorcom przekazów medialnych na te-
mat nauczania Księdza Biskupa Ignacego
Deca uzyskać pełny i rzetelny obraz głoszo-
nego słowa.

Ks. dr Daniel Marcinkiewicz
Rzecznik Świdnickiej Kurii Biskupiej

ŚWIĘTA MAJOWE
1 maja MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SO-
LIDARNOŚCI LUDZI PRACY
godz.12.00
Pomnik Zwycięstwa, pl. Grunwaldzki
Przemówienia okolicznościowe, złożenie kwia-
tów
3 maja  ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIE-
GO MAJA
godz.12.00
Osiedle Młodych, ul. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego
Wystąpienie okolicznościowe Prezydenta Mia-
sta
Program artystyczny pt. "Zostanie po nas ślad"
w wykonaniu zespołów Mażoretki Prima 
oraz Pieśni i Tańca "Jubilat" ze Świdnickiego
Ośrodka Kultury
godz.12.30

www.expressem.eu10

ciąg dalszy ze str. 7
I miejsce - 1.500 zł
II miejsce - 1.000 zł
* 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
muzyk i kompozytor. Z łatwością porusza
się na gruncie muzyki klasycznej, współ-
czesnej , elektronicznej i improwizowanej.
Nagradzany na ponad 40 konkursach, m.in.:
w Polsce, Francji, Włoszech, Niemczech,
Austrii, Litwie, Chorwacji. Mistrz Świata w
grze na akordeonie cyfrowym RolandVAc-
cordion podczas 63th Coupe Mondiale oraz
laureat Festiwalu Virtual Accordion w Rzy-
mie.
Był włączony do programu stypendialnego
Agrafka Muzyczna, Fundacji J&S Pro Bo-
no Poloniae, Akademii Rozwoju Filantro-
pii. Otrzymał stypendium koreańskiej fun-
dacji Dongsan Research Fundation & Pro
Polonia Society oraz stypendium banku So-
ciete Generale. Stypendysta Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. War-
szawy oraz laureat prestiżowego stypen-
dium Młoda Polska. 
Otrzymał także indywidualne stypendium
za wybitne osiągnięcia z rąk prezydenta
m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-
Waltz. Ponadto został wyróżniony pod-
czas Ogólnopolskiego Festiwalu Laure-
atów Konkursów Muzycznych "Tydzień
Talentów" w Kąśnej Dolnej (Centrum Pa-
derewskiego), Ogólnopolskiego Festiwa-
lu "W stronę sztuki" w Lublinie oraz Mię-
dzynarodowego Festiwalu Młodych Lau-
reatów 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,
Stefan Hussong, Claudio Jacomucci, Al-
fred Melichar, Owen Murray, Włodzi-
mierz Lech Puchnowski, Matti Raantanen,
Jurij Szyszkin.
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STRAŻ MIEJSKA interweniowała....
13.04.2019r. o godz. 5:20 do dyżurnego Straży
Miejskiej w Świdnicy zgłosił się 14 letni miesz-
kaniec Wałbrzycha z dość nietypową sprawą.
Oświadczył, że w dniu wczorajszym uciekł z
domu, ale obecnie chciałby już wrócić pod opie-
kę rodziców. W Komendzie Powiatowej Policji,
dyżurny straży potwierdził fakt, iż młodzieniec
ten jest poszukiwany jako uciekinier z domu.
Telefonicznie powiadomiono o odnalezieniu
zguby jego rodziców, którzy osobiście odebrali
syna. Do powrotu do domu niesfornego ucieki-
niera zachęciły bez wątpienia niskie temperatury,
które występowały w godzinach nocnych.
16.04.2019r. o godz. 16:55 dyżurny straży miej-
skiej otrzymał zgłoszenie dotyczące wycieku
płynów z silnika pojazdu zaparkowanego przy
ulicy Żeromskiego. Przybyły na miejsce patrol
potwierdził zgłoszenie, wyciek został zneutra-
lizowany i usunięty przez jednostkę straży pożar-
nej. W czasie prowadzonych działań pojawił się
właściciel samochodu. Ustalono, że rozszczel-
nieniu uległ układ chłodzenia.
17.04.2019r. o godz.19.58 dyżurny straży miej-
skiej otrzymał zgłoszenie o utrudnieniach w ru-
chu na ul.Krakowskiej. Zgłaszający twierdził, że
ulica jest tak zadymiona, że nie idzie ją przeje-
chać. Na miejscu funkcjonariusze stwierdzili, że
tak poważne zadymienie spowodował jeden z
działkowiczów, który postanowił "zutylizować"
odpady roślinne. Ognisko zostało ugaszone, a
działkowicz otrzymał ostrą reprymendę od straż-
ników. Tym razem skończyło się na pouczeniu.
Należy pamiętać, że za tego typu czyn grozi
mandat karny do 500 złotych.
17.04.2019r. o godz.20:20 - "w podwórzu, przy
ulicy Lelewela 7 od dłuższego czasu siedzi na
ziemi jakiś mężczyzna, wygląda na bezdomne-
go" - takie zgłoszenie od mieszkańca tego rejonu
dotarło do Komendy Straży Miejskiej w Świdni-
cy. Już po chwili strażnicy byli na miejscu. Nie-
stety, okazało się, iż mężczyzna nie żyje. Zgon
musiał nastąpić kilka godzin wcześniej. Na miej-
sce wezwano Policję, oraz lekarza, który po-
twierdził śmierć mężczyzny. Wstępnie ustalono,
że śmierć nastąpiła prawdopodobnie z przyczyn
naturalnych.
18.04.2019r. o godz. 19.37 dyżurny Straży Miej-
skiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące
poważnego zagrożenia na ulicy Księżnej Agnie-
szki. Z dachu jednego z budynków, dwóch nie-
letnich zrzucało cegły. Niestety, słowna perswa-
zja strażników spełzła na niczym. Sytuacja wy-
magała natychmiastowego rozwiązania tego pro-
blemu. Na miejsce wezwano patrol Policji oraz
jednostkę straży pożarnej. Dopiero przy współ-
działaniu wszystkich służb udało się ściągnąć z

dachu chuliganów, którzy swe zachowanie będą
musieli wytłumaczyć przed Sądem Rodzinnym i
Nieletnich.

***
ŚMIECIOWE DOCHODZENIE
Osiedle Zarzecze, jedna z ulic niemal na

granicy miasta. Teren systematycznie kontrolo-
wany przez patrole straży miejskiej, głównie z
powodu podrzucania tam worków z różnego
rodzaju odpadami przez N/N sprawców. W po-
łowie marca strażnik rejonowy zauważył poja-
wienie się kolejnych worków. Czy można ustalić
sprawcę takiego wykroczenia? Na pewno nie jest
to łatwe, jednak możliwe. W takich przypadkach
praca "dochodzeniowa" rozpoczyna się od zało-
żenia silikonowych rękawic. Następnie należy
dokładnie zbadać zawartość worków. Okazuje
się, że śmieci mogą zawierać bardzo dużo cen-
nych informacji na temat ich właścicieli. Straż-
nik znalazł kilkanaście różnych dokumentów
pozwalających na ustalenie danych personal-
nych N/N śmieciarza. Jakież było zdziwienie
Pana śmieciarza, gdy na progu jego mieszkania
pojawił się strażnik zadając kilka niewygodnych
pytań. Dowody były druzgoczące, sprawca miał
do wyboru, przyjąć wysoki mandat karny, lub
odmówić jego przyjęcia, co wiązało się ze skła-
daniem wyjaśnień w sądzie. Wybrał to pierwsze
rozwiązanie. Sprawa zakończyła się mandatem
karnym. Takich odwiedzin może spodziewać się
każdy, kto uważa, że śmieci można wyrzucać w
dowolnym miejscu. Strażnicy, aby skuteczniej
ścigać śmieciarzy, zamontowali w kilku miej-
scach fotopułapki. Teraz czekamy i sprawdza-
my, co udało się zarejestrować "ukrytej kame-
rze". Straż Miejska w Świdnicy liczy również na
pomoc mieszkańców miasta w zwalczaniu tego
procederu. Wszelkie zauważone nieprawidło-
wości prosimy niezwłocznie zgłaszać na numer
telefonu alarmowego straży - 986.

O krok od tragedii
Tuż przed południem na ulicy Siostrzanej 7

w czasie prowadzenia prac ziemnych doszło do
poważnego uszkodzenia rury gazowej średniego
natężenia. W stan najwyższej gotowości zostały
postawione wszystkie służby ratownicze. W
każdej chwili mogło dojść do wybuchu gazu. Na
szczęście pogotowie gazowe wraz ze strażą po-
żarną szybko zabezpieczyło uszkodzoną rurę ta-
mując wyciek gazu. W tym czasie strażnicy
zabezpieczali teren działania, usuwając z zagro-
żonego rejonu osoby postronne. Dzięki sprawnie
przeprowadzonej akcji udało się usunąć zagro-
żenie i nie dopuścić do wybuchu.

info: SM Świdnica (sm.swidnica.pl)
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Msza Święta w kościele pw. NMP Królowej Pol-
ski
8 maja Narodowy Dzień Zwycięstwa
godz.11.00
Złożenie kwiatów na Cmentarzu Żołnierzy Armii
Radzieckiej, ul. Waleriana Łukasińskiego
godz.12.00
Zapalenie znicza w Miejscu Pamięci poświęco-
nym Bohaterom i Męczennikom Narodowej
Sprawy, cmentarz ul. Słowiańska
godz.12.30
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa
na pl. Grunwaldzkim

***
2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki
godz. 11.00 - 12.00
Przekazanie Flagi Narodowej Harcerzom
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Bia-
ło-czerwona w obiektywie"
Wspólne odśpiewanie pieśni Stanisława Moniu-
szki ze słowami Jana Czeczota "Prząśniczka"
Animacje dla najmłodszych
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Fran-
ciszkańska 18 (plac z dzikami)
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
Współorganizatorzy: Państwowa Szkoła Muzy-
czna I st. w Świdnicy, Związek Harcerstwa Pol-
skiego
3 maja
godz. 19.00
26. Świdnickie Noce Jazzowe "Muzyka Filmo-
wa" - Paweł Janas - mistrz akordeonu
Miejsce: Patio Rynek 43, w razie niepogody
Klub "Bolko" pl. Grunwaldzki 11
Organizator : Świdnicki Ośrodek Kultury
Wstęp wolny
8 maja
godz. 17.00

Koncert z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa
pt. "A źródło wciąż bije" w wykonaniu Studia
Piosenki Młodzieżowego Domu Kultury pod
kierunkiem Mirosława Jabłońskiego
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Fran-
ciszkańska 18
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
Wstęp wolny
9 maja
godz.12.00
Wykład pt. "Konstytucja 3 Maja - dzieło oświe-
conych Sarmatów" wygłosi prof. dr hab. 
Filip Wolański
Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek
37
Organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa
Wstęp wolny
12 maja
godz. 10.00
Turniej Szachowy "I Memoriał Szachowy Salo
Landaua"
Miejsce: Klub "Bolko", pl. Grunwaldzki 11
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
Wstęp wolny
Wystawy plenerowe:
VIVAT KONSTYTUCJA
22 kwietnia - 5 maja
Miejsce: Rynek przed wejściem głównym do
teatru
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

11
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WERNISAŻ WYSTAWY ANNY LARI-
NY-DZIMIRY
Data: 4 maja 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44
Bilety: wstęp wolny

Anna Larina-Dzimira - zajmuje się grafiką,
ilustracją, malarstwem, rysunkiem, kola-
żem, projektowaniem wnętrz i konserwacją
zabytków. Absolwentka Mińskiej ASP przy-
jechała do Wrocławia w roku 2000 i była już
wtedy dojrzałą artystką, poszukującą, goto-
wą na nowe wyzwania i doświadczenia.
Swoją drogę twórczą kontynuowała na ASP,
a następnie na stypendium w Krzyżowej.
Marek Stanielewicz - artysta grafik, wykła-
dowca akademicki,
kustosz Domku Miedziorytnika we Wrocła-
wiu - o twórczości artystki:
Opisując drogę twórczą Anny Lariny-Dzi-
miry nie sposób pominąć podstaw, które
ukształtowały zarówno warsztat jak i wybo-
ry języka sztuki. Ukończenie znakomitego
Liceum Artystycznego im. Achremczyka w
Mińsku oraz kontrowersyjnej w stosowa-
nych metodach pedagogicznych, ale skute-
cznej w kształceniu znakomitych twórców -
Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku dały
artystce mocne podstawy kultury plastycz-
nej i biegłość w artystycznym rzemiośle.



Twórczość Stanisława Moniuszki
29 kwietnia - 20 maja
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Fran-
ciszkańska 18 (plac z dzikami)
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

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.
Celem wspólnego projektu pn. "AKTYWNY
SENIOR!" jest poprawa stanu zdrowia i rela-
cji społecznych wśród seniorów (w wieku
60+) z gminy Świdnica poprzez wspólną
aktywność fizyczną.
Już dziś zapraszamy mieszkańców gminy do
skorzystania z oferty bezpłatnego, godzinne-
go relaksu w Centrum Sportowo- Rekreacyj-
nym. Czekają tu na Państwa wygodne 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 klubów
seniora, kół gospodyń wiejskich, zespołów
czy stowarzyszeń, ale i dla nie zrzeszonych
też znajdzie się miejsce (do wyczerpania li-
mitu godzin). Warunkiem skorzystania z pro-
jektu jest określony powyżej wiek oraz po-
twierdzenie, że jest się mieszkańcem gminy
Świdnica
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 i nie zabraknie chęt-
nych do planowanego od września 2019 r.
AQUA AEROBIKU DLA SENIORA.

NIETYPOWA POMOC POLICJANTÓW
ZE SŁOTWINY  

Nietypową interwencję przeprowadzili fun-
kcjonariusze z Posterunku Policji w Słotwi-
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Wybitny poziom rysunku, duża ilość szki-
ców i projektów tak charakterystyczna dla
szkolnictwa plastycznego na Białorusi,
umożliwia absolwentom swobodne poru-
szanie się w obszarze wielu dziedzin sztuki.
Profesjonalny dorobek artystyczny Anny
Lariny-Dzimiry jest właśnie zaskakująco
różnorodny. Często mam wrażenie, że wszy-
stkie te dzieła stworzyło z Jej portfolio kilku
bardzo różnych artystów, posługujących się
odmiennym językiem wizualnym, różnych
środkach ekspresji czy wręcz kierujących się
innymi kategoriami estetycznymi.
Najbardziej cenię w tej twórczości grafikę
warsztatową i lustrację. Grafiki są mocne,
wyraziste w kompozycji z wyraźną domi-
nantą "mięsa graficznego", poszukiwania
ekspresji, struktur i symboli. Ilustracje są
nieskazitelnie czyste, projektowane i reali-
zowane powściągliwie, z namysłem i staran-
nie oraz dużą ilością uniwersalnego piękna i
lekkości.
Anna jest profesjonalistką w pełnym zna-
czeniu tego słowa. Widać to szczególnie z
realizacjach konserwatorskich gdzie nie
wystarczy talent, wszystko jest poparte
rzetelną wiedzą zarówno historyczną jak i
technologiczną. Artystka wiele lat swojego
życia, emocji  i talentu oddała pewnemu bu-
dynkowi w Sokołowsku. Była tam alfą i
omegą, sprawczynią i realizatorką wszy-
stkiego, od projektu po własnoręczną reali-
zację, od kierowniczki do sprzątaczki. Ale
największy wkład w to miejsce, to całe serce.
W taki sposób może pracować tylko osoba,
która ma w sobie siłę i wyobraźnię, wrażli-
wość i niemodną w tych czasach pasję two-
rzenia czegoś ważnego i cennego zarazem.
To był imponujący dla mnie czas Jej TWÓR-
CZOŚCI. Teraz jest czas wystawy, prywat-
ności, intymne spotkanie dzieł artystki z od-
biorcami, których proszę o wyciszenie i
uwagę, to pozwoli zobaczyć i zrozumieć. 

ADAM VAN BENDLER: "ŚWIATŁO W
TUNELU" (Stand-up)
Data: 14 maja 2019
Godzina: start - 20:00, bramy - 19:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Bilety: 30 zł w przedsprzedaży / 40 zł w dniu
wydarzenia

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 by postawić wszystko na jedną
kartę. Jeszcze nie wie, że ta karta to tylko
jopek, którym sam się staje się w obliczu
prawdziwej wojny. Wojny kart pobrudzo-
nych tanim keczupem społecznych oczeki-
wań i tłuszczem własnych lęków. Choć opis
wręcz ocieka populistyczną głębią i tanią
hipsterską apaszką z Pepco, to jednak wia-
domo, że nie zabraknie tu znów słodko-go-
rzkich, niszczących od łez żartów i dziw-
nych hipotez w stylu do którego przyzwy-

ciąg dalszy ze str. 9
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Na wschód od świdnickiego kościoła
Pokoju znajduje się jego nagrobek z pia-
skowca, przy porządkowaniu cmentarza
nieco przesunięty w stosunku do miejsca

pochówku. Kiedyś był przewrócony i leżał
w trawie. 

Heinrich Schubert urodził się w Wińsku
powiat Wołów 6 listopada 1839 r. Jego oj-
ciec Karl był szewcem, matką była Dorot-
hea z domu Kynast. 

Mimo zapewne trudnych warunków
materialnych ukończył gimnazjum oraz stu-
dia uniwersyteckie i w końcu został nauczy-
cielem liceum we Wrocławiu. W jego cza-
sach nazwą "liceum" oznaczano szkołę
średnią dla dziewcząt, bo nie miały one
prawa uczęszczania do gimnazjum razem z
chłopcami. 

25 lipca 1865 r. w wieku 25 lat Schubert
ożenił się z 21-letnią córką lekarza z Wińska
Rosą Giesel. Miał z nią czworo dzieci, z
których dwoje najstarszych zmarło w dzie-
ciństwie. Urodzony w 1870 r. we Wrocła-
wiu syn Max Schubert został lekarzem w
Świdnicy, gdzie zmarł 15 stycznia 1930 r. 

Urodzona w 1870 r., także we Wrocła-
wiu córka Rosa Elisabeth wyszła za mąż za
prawnika Eberharda Goetze i żyła w okoli-
cach Wiednia. 

Żona Heinricha Schuberta zmarła 28
października 1896 r. we Wrocławiu. 

Pod koniec życia jako wdowiec i emeryt
przeniósł się Schubert do miejsca zamiesz-
kania swego syna lekarza, do Świdnicy.
Mieszkał tutaj przy dzisiejszej ul. Długiej
72, chyba w mieszkaniu syna. Zmarł na
wylew krwi do mózgu 26 marca 1920 r.
przeżywszy 80 lat. Już jako nauczyciel lice-
um Schubert publikował artykuły o tematy-
ce historycznej w różnych czasopismach.
M. in. jest autorem świetnego artykułu pro-

stującego zmyślenia i błędy rozpowszech-
niane w publikacjach dotyczących dziejów
naszego miasta. (Tego rodzaju zmyślenia i
błędy pojawiają się także i w publikacjach
współczesnych, np. o kościele Pokoju zbu-
dowanym bez użycia gwoździ). 

Największym osiągnięciem Heinricha
Schuberta jest jego licząca 453 strony histo-
ria Świdnicy wydana w świdnickim wydaw-
nictwie L. Heegego w 1912 r. Tytuł brzmi:
Bilder aus der Geschichte der Stadt Schwe-
idnitz. 

Dzieło to oparł Schubert częściowo na
danych zaczerpniętych z dwutomowej Ge-
schichte der Stadt Schweidnitz wydanej w
1846 i 1848 r. w Świdnicy, historii napisanej
przez Friedricha Juliusa Schmidta. Schubert
usystematyzował, uprościł i bardzo jasnym
językiem przedstawił dzieje miasta. Pracę
swoją uzupełnił o dane zaczerpnięte z doku-
mentów, do których Schmidt nie dotarł, czy
które pominął. 

Z książki Schuberta czerpią współcześni
polscy historycy pełnymi garściami, często
nie podając źródła swojej wiedzy. 

Edmund Nawrocki 
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H. SCHUBERT, AUTOR 
HISTORII ŚWIDNICY 

nie. Powiadomieni przez kierowców udali się
w miejsce, gdzie jak się okazało, czworonóg
zatroskany losem innego, prawdopodobnie
potrąconego przez samochód psa, pilnował
go przy jednej z dróg. Po interwencji zwie-
rzęciu zapewniona została fachowa pomoc
medyczna.
Pomoc drugiemu człowiekowi, to podstawo-
we zadanie policjantów podczas codziennej
służby. Wielokrotnie funkcjonariusze zapo-
biegali ludzkim tragediom. Zdarzają się rów-
nież sytuacje, kiedy policjanci pomagają w
nietypowych interwencjach, chociażby w
tych związanych z ratowaniem zwierząt i nie-

sieniem im pomocy. Taką interwencję prze-
prowadzili dzielnicowi z Posterunku Policji
w Słotwinie. Ich skuteczne działanie było
możliwe dzięki informacji od jednego z kie-
rowców, który widząc samotnie błąkającego
się psa na drodze nie pozostał obojętny i
powiadomił dyżurnego. Ten, skierował na
miejsce policyjny patrol. Kiedy mundurowi
dotarli do celu, czekał na nich nie jeden pies,
a dwa. Okazało się, że jeden pilnował drugie-
go - rannego, potrąconego prawdopodobnie
przez auto. Poszkodowany czworonóg nie
mógł się ruszać i leżał w rowie.
Dzięki skutecznej interwencji munduro-
wych, pies został przewieziony do lecznicy
weterynaryjnej, gdzie została mu udzielona
pomoc medyczna, która pozwoliła na urato-
wanie życia czworonogowi.
Natomiast drugi pies trafił pod fachową opie-
kę pracowników schroniska.

i

czaił nas Adam. Prowadzenie/Support: Filip
Puzyr

SAN LUIS TANGO (TANGA Z ARGEN-
TYNY)
Data: 16 maja 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 45 zł

Repertuar opiera się na tangach najsłynniej-
szych kompozytorów, takich jak Anibal
Troilo, Francisco Canaro, Astor Piazzolla
czy Osvaldo Pugliese. Zespół tworzą wybit-
ni argentyńscy instrumentaliści, śpiewacy i
tancerze tanga o międzynarodowej renomie.
W 2016 roku SanLuisTango został nomino-
wany do USA Fox Music Awards w katego-
rii Najlepsza inspiracja/ fuzja folkowa za
interpretację pieśni poety Roberta Mano
"Nasza tradycja".
SanLuisTango jest laureatem licznych pre-
stiżowych nagród:
- 2009 - Złoty Condor, najwyższe wyróżnie-
nie wydane przez Międzynarodowy Festi-
wal Tanga Fair Daract, San Luis, Argentyna,
- 2011 - pierwsza nagroda w kategorii zespół
instrumentalny i objawienie podczas Krajo-
wego Festiwalu muzyki popularnej Barade-
ro Argentyna,
- 2012 - pierwsza nagroda w Narodowym
Festiwalu Cosqun, Cordoba, Argentyna,
- 2016 - Sanluistango został nominowany do
USA Fox Music Awards w kategorii Najlepsza
inspiracja/ fuzja folkowa za interpretację pieśni
poety Roberta Mano "Nasza tradycja".

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

Przegląd jest imprezą otwartą dla amatorów
i posiada charakter konkursowo-promocyj-
ny - to wydarzenie dla wszystkich, którzy
kochają piosenkę literacką. Całość wieńczy
koncert laureatów i gwiazdy wieczoru, którą
w tym roku będzie Konrad Imiela. Dyrektor
Teatru Muzycznego "Capitol" we Wrocła-
wiu nie tylko wystąpi wystąpi z recitalem,
ale też poprowadzi warsztaty i zasiądzie w
jury konkursu.
Plan dnia:
07.30 - 10.00 - otwarcie biura festiwalowe-
go, odbiór identyfikatorów.
08.00 - 09.30 - próby akustyczne
10.00 - 14.30 - konkurs i podsumowanie
przewodniczącego Jury
15.00 - 18.00 - warsztaty, posiłek
18.30 - 20.00 - koncert laureatów i gwiazdy
wieczoru
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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 Tydzień przyniesie wiele korzystnych
zmian. Początkowo będzie Ci trudno przyzwy-
czaić się do nowej sytuacji. Z czasem jednak
zmienisz zdanie. Praca będzie teraz dla Ciebie
źródłem zadowolenia. Sprawy finansowe poto-
czą się inaczej niż się spodziewasz. Nie ma jed-
nak powodu do niepokoju. 
BYK Koniecznie zadbaj o kontakty z bliskimi.
Wykonaj zaległe telefony, odwiedź krewnych z
którymi dawno się nie widziałeś. Nie zamykaj się
w kręgu własnych spraw, bo niebawem możesz
poczuć się bardzo samotny. Wszelkie poważne
decyzje dokładnie przemyśl. 
BLIŹNIĘTA Unikaj wchodzenia w spory z prze-
łożonymi. Czasami warto przemilczeć pewne spra-
wy. Tydzień będzie należał do udanych. Pozbę-
dziesz się kłopotów finansowych, które ostatnio
bardzo Cię prześladowały. Spędzisz miłe chwile z
osobą, która jest bliska Twojemu sercu. 
RAK Ostatnio nienajlepiej Ci się wiodło. Teraz
to powinno się zmienić. Gwiazdy będą sprzyjały
osobom spod znaku Raka. Nie warto więc rozpa-
miętywać przeszłości. Nabierz wiary w siebie i
wykorzystaj każdą sytuację, która może zmienić
Twój los. Sprawy finansowe również ułożą się
pomyślnie. 
LEW Wiele się zmieni w Twoim codziennym ży-
ciu. Będziesz musiał dostosować swoje plany do
nowej sytuacji. Konflikty rodzinne zostaną zażeg-
nane. Nareszcie będziecie ze sobą normalnie roz-
mawiać. Poczujesz z tego powodu wielką ulgę.
Bądź przygotowany na jakąś niespodziankę.
PANNA Ostatnio ciągle myślisz, jak powiązać
koniec z końcem. Niebo nad Tobą się rozjaśnia i
większość Twoich problemów rozwiąże się sa-
moistnie. Poprawi się sytuacja materialna, co

zmieni Twoje nastawienie do życia. Wiele uwagi
poświęcisz najbliższym. 
WAGA W tym tygodniu wzrosną Twoje siły
witalne. Nabierzesz energii do wszystkiego,
czym będziesz się zajmował. Z optymizmem po-
dejdziesz do pojawiających się problemów i
dzięki temu doskonale dasz sobie z nimi radę.
Ktoś czeka na wiadomość od Ciebie. Ciekawe
kto to taki? 
SKORPION Pojawią się przed Tobą ogromne
możliwości. Zarobisz wiele pieniędzy, zyskasz
uznanie i podziw otoczenia. Wszystko będzie
jednak zależało od Twojego sprytu, pracowitości
i pomysłowości. Wykorzystaj wszystkie sprzyja-
jące okoliczności. Działaj jednak uczciwie. 
STRZELEC Ktoś pakuje manatki i wkrótce do
Ciebie przyjedzie. Wizyta ta jednak nie będzie
długa i nie sprawi Ci kłopotu, wręcz przeciwnie,
będzie okazją, żeby wspólnie powspominać prze-
żyte chwile. Szykuj więc miły poczęstunek. Spot-
kasz się z wieloma ciekawymi propozycjami, ale
nie wszystkie będziesz w stanie wykorzystać. 
KOZIOROŻEC Nie żądaj więcej, niż możesz
otrzymać. Bądź ostrożny w sprawach finanso-
wych, urzędowych i prawnych. Czytaj uważnie
dokumenty, które podpisujesz. Nie rozpoczynaj
niczego nowego, zanim nie wywiążesz się ze
starych zobowiązań. Dobry czas na rozmaite po-
rządki. Pomyślne relacje z przełożonymi, sąsia-
dami, z rodziną.
WODNIK Tracisz pomału zapał. To nieomylny
znak, że koniecznie potrzebujesz odpoczynku i
odprężenia. Poświęć trochę uwagi swoim najbliż-
szym. Sprawy zawodowe idą bardzo dobrze, mo-
żesz je spokojnie na jakiś czas zostawić swojemu
biegowi. Świat się nie zawali, jeżeli zrobisz sobie
małą przerwę.
RYBY Plany zawodowe dobrze byłoby starannie
przemyśleć. Dopracuj szczegóły, bo to właśnie
od nich zależy, czy osiągniesz ostateczny sukces.
Także finansowy. Wpływ planet będzie pomocny
w nawiązywaniu przyjaźni. Jeżeli spragniony je-
steś miłości, śmielej okazuj uczucia.

◆ 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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