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W skrócie...

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

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

KONCERT "ROZTAŃCZONA MA-
JÓWKA"
11.05.2019, godz. 17:00
Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza na koncert "Roztańczona majówka"
w wykonaniu zespołów Krąg i Mała Świd-
nica.
Wstęp 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

I MEMORIAŁ SZACHOWY SALO
LANDAUA
12.05.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na I Memoriał Sza-
chowy Salo Landaua. Salo Landau urodził
się 1 kwietnia 1903 roku w Bochni w rodzi-
nie polskich Żydów. W latach trzydziestych
odniósł liczne sukcesy szachowe, dzięki któ-
rym zaliczany był do czołowych szachistów
Holandii i do szerokiej czołówki światowej.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

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.
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ŚWIDNICA

ZAPRASZAMY NAD ZALEW!
Od środy, 1 maja można ponownie korzystać
z wypożyczalni sprzętu wodnego nad zale-
wem Witoszówka w Świdnicy. Na gości cze-
kają kajaki, rowery wodne oraz łodzie typu
optymist.
Bosmanat czynny będzie codziennie od go-
dziny 12.00 do 19.00.
Sezon potrwa do końca września. Za wypo-
życzenie sprzętu w zależności od czasu i dnia
pływania trzeba będzie zapłacić od 6 do 12
złotych. 
- Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach
ubiegłych możliwość aktywnego wypoczyn-
ku nad zalewem będzie cieszyła się dużym
powodzeniem - mówi p.o. dyrektora Świd-
nickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jan
Czałkiewicz.

Oddane do użytku w sierpniu 2016 roku miej-
sce rekreacji powstało w ramach budżetu
obywatelskiego. Na gości czeka pięć rowe-
rów wodnych, pięć kajaków i dwie łodzie
typu optymist. Dodatkowymi atrakcjami są:
przestronny taras widokowy na dachu wypo-
życzalni, dwa długie pomosty spacerowe
oraz pływająca fontanna na środku zbiornika.
Przy brzegach zalewu można wypocząć na
drewnianych ławkach i leżakach.

"ŚWIDNICA NA ROWERY" JUŻ W NIE-
DZIELĘ

Zakończyły się internetowe zapisy na jedną
z największych imprez rekreacyjnych w
mieście, jaką jest Rajd Rowerowy połączo-
ny z piknikiem. Do 6 maja zapisało się
prawie 1300 osób. Do soboty, 11 maja w
Wieży Ratuszowej, w godzinach od 10.00
do 18.00, pierwsze 1000 osób, które zapi-
sały się na wydarzenie, będzie mogło ode-
brać opaski startowe koloru zielonego
uprawniające do otrzymania pamiątkowej
koszulki, poczęstunku i losowania nagród.
Pozostali uczestnicy zgłoszeni poprzez for-
mularz również otrzymają opaski, jednak ko-
loru niebieskiego, które uprawniać będą do

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy
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Wstęp 30 zł w przedsprzedaży / 40 zł, miej-
sce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, orga-
nizator: Adam Van Bendler

SPEKTRUM: WIELKIE PIĘKNO
(2013)
15.05.2019, godz. 18:00
Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu
"Directors Cut". Pod tą nazwą kryją się au-
torskie wybory dyrektorów festiwalu: Pawła
Kosunia i Lecha Molińskiego, którzy będą
zgromadzonej publiczności prezentować
najlepsze kino artystyczne ostatnich kilku
sezonów, należące jednocześnie do ich pry-
watnego kanonu.
Wstęp 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

SAN LUIS TANGO (TANGA Z ARGEN-
TYNY)
16.05.2019, godz. 18:00
Orkiestra San Luis Tango rusza w swoją
jubileuszową 10-tą trasę koncertową po Eu-
ropie! W maju będzie gościć w Polsce. Po-
przednie dziewięć tras spotkało się z wyjąt-
kowo ciepłym odbiorem publiczności.
Wstęp 45 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

XIV DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECY-
TATORSKI POEZJI I PROZY "ARKA"
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
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poczęstunku oraz do wzięcia udziału w loso-
waniu nagród.
Rajd rowerowy startuje 12 maja o godz.
10.00 spod Bosmanatu nad Zalewem Wito-
szówka. Osoby, które zapisały się na rajd, a
nie zdążyły odebrać opaski w Wieży Ratu-
szowej, będą mogły tego dokonać w pun-
ktach ustawionych przy Bosmanacie od
godz. 9.00 do godz. 9.45. Tegoroczna trasa
rajdu wynosi ok. 8,5 kilometra. Meta zapla-
nowana została tradycyjnie na terenie ŚOSiR
przy ul. Śląskiej. O bezpieczeństwo przejaz-
du uczestników dbać będzie grupa pilotów,
Policja oraz Straż Miejska. Trasę przejazdu
ilustruje załączona mapka. 
Po ukończeniu rajdu, w wyznaczonym punkcie
na terenie ŚOSiR, opaski w kolorze zielonym
będzie można wymienić na pamiątkowe ko-
szulki, wraz z którymi uczestnicy otrzymają
kupony na przygotowany poczęstunek i loso-
wanie nagród. Osoby posiadające opaskę w
kolorze niebieskim w wyznaczonych punktach
będą mogły wymienić ją na kupon uprawniają-
cy do poczęstunku oraz losowania nagród.
W programie przewidziano m.in. pokazy ro-
werowego freestylu, pokazy fitness, trening
funkcjonalny, znakowanie rowerów przez
Policję, miasteczko rowerowe dla dzieci,
dmuchańce, poczęstunek dla uczestników
(ogródek owocowo - warzywny) oraz kon-
kursy z atrakcyjnymi nagrodami.

PAN BŁYSZCZAK ODWIEDZIŁ ŚWID-
NICKIE PRZEDSZKOLAKI

Stojący na straży ekologii Pan Błyszczak po
raz kolejny odwiedził świdnickie przedszko-
la. Dzieci wzięły udział w zajęciach prowa-

dzonych przez superbohatera akcji "Czysta
Świdnica". 
Przedszkolaki w formie zabawy, gier i pod-
czas zajęć praktycznych poznały podstawo-
we pojęcia dotyczące odpadów, czyli czym
one są i jak je rozpoznać, jakie są kolory
pojemników na odpady, dowiedziały się rów-
nież o podstawowych zasad segregacji.
Z nauki z Panem Błyszczakiem skorzystało
20 placówek, wyedukowanych zostało około
500 najmłodszych świdniczan.
- Dzieci polubiły Pana Błyszczaka i razem z
nim podczas zabawy uczyły się jak postępo-
wać z odpadami. Edukacja ekologiczna
wśród najmłodszych przynosi najlepsze efe-
kty. Mamy nadzieję, że poprzez takie właśnie
działania wyrobimy w maluchach dobre na-
wyki, przyczyniające się do ochrony środo-
wiska - podkreśla prezydent miasta, Beata
Moskal-Słaniewska. 
Dzieci zaproszone zostały również do udzia-
łu w konkursie plastycznym pn. "Pan Błysz-
czak i segregacja odpadów". Do urzędu
wpłynęły prace z 9 przedszkoli, które przy-
gotowała ponad setka maluchów. Ich dzieła
można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publi-
cznej przy ul.  Franciszkańskiej 18, w holu na
II piętrze.

ciąg dalszy na str. 4
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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

X RODZINNY RAJD SZLAKIEM PA-
PIESKIM
19.05.2019, godz. 6:30
Serdecznie zapraszamy na X Rodzinny Rajd
Szlakiem Papieskim.
Wstęp 20 zł - dorośli, 15 zł - dzieci, miejsce:
MDK, ul Nauczycielska, organizator: MDK

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

Oficjalnie rozstrzygnięcie konkursu, rozda-
nie dyplomów i nagród odbędzie się w bib-
liotece w najbliższy piatek, 10 maja.

MIEJSKIE DOTACJE DLA RODZINNYCH
OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Do 10 tysięcy złotych dofinansowania mogą
otrzymać stowarzyszenia prowadzące w
Świdnicy rodzinne ogrody działkowe. Moż-
na już składać wnioski o przyznanie dotacji
celowych, które pomogą w modernizacji i
budowie infrastruktury ogrodowej. W tego-
rocznym budżecie miasta przeznaczono na
ten cel 30 tysięcy złotych. 
- Zachęcam zarządy ROD do aktywnego włą-
czenia się w pozyskanie dodatkowych fundu-
szy, które mam nadzieję mogą znacząco po-
prawić estetykę i komfort korzystania z ogro-
dów - mówi prezydent, Beata Moskal-Słanie-
wska. 
Udzielona dotacja nie może przekraczać 50%
kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie może
być większa niż 10 tys. zł nakładu na zadanie.
Środki te mogą wspomóc m.in.: remont czy
też budowę ogrodzeń, alejek, dróg dojazdo-
wych, sieci energetycznych lub wodociągo-
wych. Wnioski można składać do 13 maja br.
Po ich rozpatrzeniu i ocenie, prezydent mia-
sta przekaże przyznane dotacje na podstawie
umowy. Rozliczenie środków powinno na-
stąpić w terminie 14 dni od daty zakończenia
inwestycji, nie później jednak niż do 30 listo-
pada danego roku budżetowego. Upoważnie-
ni pracownicy Urzędu Miejskiego będą mo-
gli dokonywać kontroli realizacji dofinanso-
wanych zadań. 
Szczegółowych informacji dotyczących za-
sad przyznawania dotacji udziela Pełnomoc-
nik Prezydenta ds. Aktywności Obywatel-
skiej - Krystian Werecki pod nr tel. 74/856 29
64 lub mailowo k.werecki@um.swidnica.pl.

ŚWIDNICCY SPORTOWCY, TRENERZY I
DZIAŁACZE NAGRODZENI  

Świdniccy sportowcy, trenerzy oraz działa-
cze otrzymali nagrody Prezydenta Miasta
Świdnicy za wyniki sportowe i osiągnięcia w
działalności sportowej za 2018 rok. Ich uro-
czyste wręczenie odbyło się podczas  kwiet-
niowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. 
Uhonorowani zostali:   
1) nagrodą indywidualną za osiągnięte wyni-
ki sportowe
a)  w wysokości 700 zł: 
Tomasz Paździora - taekwondo, UKS Tae-
kwon-do Gryf
b)  w wysokości po 500 zł: 
Karolina Malinowska - taekwondo, UKS
Taekwon-do Gryf, Dominika Sokołowska -
pływanie, Klub Sportowy Neptun Świdnica,
Maja Lęga - pływanie, Klub Sportowy Nep-
tun Świdnica , Damian Cabaj - lekkoatletyka,
biegi uliczne, Paweł Kondzior - lekkoatlety-
ka , Krzysztof Dominikowski - triathlon i
bieganie, Żelazna Świdnica, Kamil Guźliński

- boks, Stowarzyszenie Boks Polonia Świd-
nica, Damian Wis - boks, Stowarzyszenie
Boks Polonia Świdnica, Zuzanna Rut - siat-
kówka, MKS Polonia Świdnica, Kamil Hali-
cki - modelarstwo, Aeroklub Ziemi Wałbrzy-
skiej, Adam Chodyniecki - speedcubing,
Piotr Sułek - kolarstwo, Klub Sportowy Su-
łek Sport, Katarzyna Brzezińska - judo, UKS
Judo Świdnica
c) w wysokości po 400 zł:
Amelia Cieślak - akrobatyka, UKS Acro Club
Świdnica, Roksana Niedziałkowska - akro-
batyka, UKS Acro Club Świdnica, Karolina
Kozieł - akrobatyka, UKS Acro Club Świd-
nica, Szymon Wolano - akrobatyka, MKS
Polonia Świdnica, Zuzanna Idziak - akroba-
tyka, MKS Polonia Świdnica, Michał Pie-
trzak - taekwondo, UKS Taekwon-do Tiger,
Zuzanna Klimczak - taekwondo, UKS Tae-
kwon-do Tiger, Weronika Borkowska - tae-
kwondo, UKS Taekwon-do Gryf, Anna Wo-
jas - taniec towarzyski i sportowy, Tomasz
Wojas - taniec towarzyski i sportowy, Tytus
Tomkiewicz - judo, UKS Judo Świdnica 
2) nagrodą zespołową za osiągnięte wyniki
sportowe: 
a)  w wysokości 1700 zł Akademia Piłki Rę-
cznej - drużyna w składzie: 
Dawid Pajdała, Igor Michalski, Filip Gusia-
cki, Stanisław Madziara, Julian Buczma, Da-
niel Dąbrowski, Antoni Szporko, Kornel
Dziedzic, Damian Wiktor, Mateusz Myśliń-
ski, Maciej Markowski, Damian Królak, Sta-
nisław Dzięcielski, Ksawery Włostowski,
Szymon Wieczorek, Michał Bieżyński, Kon-
rad Hollinger.
b)  w wysokości 1680 zł MKS Polonia Stal
Świdnica - drużyna w składzie:
Chromański Mateusz, Cieślak Marcel, Cy-
bruch Oskar, Duda Mateusz, Homa Karol,
Korab Eryk, Kostek Oskar, Jakub Król, Li-
piński Hubert, Malinowski Igor, Paliński Pa-
tryk, Safian Jakub, Sauter Allan, Simlat Ad-
rian, Sprawka Aleksander, Stańczak Maciej,
Franciszek Nowak, 
Taratuta Patryk, Widła Piotr, Zawiła Igor, Le-
on Ziętek
c)  w wysokości 1120 zł UKS GRYF Świd-
nica - drużyna w składzie: Charuży Hubert,
Grzechynia Bartłomiej, Haręza Michał, Jer-
nutowski Wiktor, Kazimierski Kuba, Kosma-
la Jakob, Krakowiak Nikodem, Łuczak Filip,
Patyk Sebastian, Patyk Damian, Pieńkowski
Szymon, Podleśny Patryk, Wciórka Igor, Wi-
taszczyk Patryk.
3)  nagrodą dla trenerów prowadzących szko-
lenia zawodników: 
a)  w wysokości 750 zł: 
Anna Kozieł - akrobatyka - UKS Acro Club
Świdnica, Piotr Pas - Akrobatyka - MKS
Polonia Świdnica
b)  w wysokości po 700 zł: 
Tomasz Szporko - piłka ręczna, Akademia
Piłki Ręcznej, Mirosław Treczyński - boks,
Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica,
Bartłomiej Zamęcki, judo, klub UKS Judo
Świdnica, Mariusz Krupczak - piłka nożna -
MKS Polonia Stal Świdnica, Janusz Masny -
piłka nożna - UKS Gryf Świdnica, Magdale-
na Sadowska - siatkówka, MKS Polonia
Świdnica.
4)  nagrodą dla osób wyróżniających się w
działalności sportowej:   
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"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

DZIKI CHÓR (ŚOK): "DZIKI KON-
CERT"
22.05.2019, godz. 18:30
"Dziki Chór" to świdnicki chór mieszany -
nowy zespół, założony w maju ubiegłego
roku w Świdnickim Ośrodku Kultury przez
Katarzynę Szymko-Kawalec. Członkami
trzydziestoosobowej grupy chóralnej są lo-
kalni muzyczni pasjonaci, którzy w śpiewa-
niu odnajdują radość i chcą ją przekazywać
dalej.
Wstęp 5 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
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

WOJCIECH KONDUSZA - ZAPRO-
SZENIE NA SPOTKANIE AUTORSKIE
24.05.2019, godz. 18:00
Wojciech Kondusza - spotkanie autorskie
połączone z promocją książki Tajemnice
Garnizonów Radzieckich w Polsce.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

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-

a)  w wysokości po 1000 zł: 
Tadeusz Piłat - piłka nożna, Dariusz Stachur-
ski - piłka nożna, MKS Polonia Stal Świdni-
ca, Jan Moczała - TKKF Bolko Świdnica,
Arkadij Makowiejew - piłka ręczna, Świdni-
cki Klub Piłki Ręcznej. 
Za zaangażowanie i pomoc przy organizacji
miejskich wydarzeń sportowych oraz za wspar-
cie rozwoju sportu i jego promocji wśród mie-
szkańców, prezydent przyznała także tytuły
"Mecenasa świdnickiego sportu" dla dwóch lo-
kalnych firm: Krause i cukierni "Kasia".

ZAMKNIĘTY WJAZD NA ULICĘ SIO-
STRZANĄ

Ze względu na wykonywane prace związane
z  przebudową ulicy Siostrzanej i podwórka
pomiędzy tą ulicą a Rynkiem, od 7 maja
został zamknięty wjazd na ulicę Siostrzaną od
strony ulicy Franciszkańskiej. Nie ma także
możliwości parkowania na podwórkach.
Dojazd do ulicy Siostrzanej będzie jest od
strony ulicy Bohaterów Getta,  poza tym zo-
stały udostępnione miejsca  parkingowe od
strony  ul. Bohaterów Getta, a od 20 maja
przybędą kolejne miejsca parkingowe. Ulica
Siostrzana od strony ul. Bohaterów Getta bę-
dzie dwukierunkowa. 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i pro-
simy o cierpliwość i zrozumienie, realizacja
inwestycji jest prowadzona z myślą o miesz-
kańcach Świdnicy.
Prosimy o zastosowanie się do zaleceń, dzięki
temu prace budowlane będą prowadzone
sprawniej, co przyczyni się do terminowego
oddania do użytkowania świdniczanom ulicy
oraz kwartałów.

ŚWIDNICKIE FONTANNY NA "SZLAKU
KAMIENIA"

W czeskich Horicach odbyła się konferencja
podsumowująca polsko-czeski projekt
"Szlak Kamienia", w ramach którego Świd-
nica odrestaurowała fontanny w Rynku. Part-
nerami projektu z Czech i Polski były miasto
Horice, Stowarzyszenie Podzvicinsko oraz
gminy Strzegom i Dobromierz. 

Gminy te są częścią "Szlaku Kamienia", któ-
ry promuje i tematycznie łączy dwa przygra-
niczne regiony - okolice Karkonoszy i Dolny
Śląsk. Główną oś partnerską tworzą miasta
Horice (partner wiodący) i Strzegom (partner
projektowy), które w swoich krajach znane są
ze swoich związków kulturowych z kamie-
niem i udostępniają wiele cennych zabytków
związanych z kamieniem. 
W trakcie konferencji przedstawiciele po-
szczególnych miast opowiedzieli o tym, jakie
działania w ich miejscowościach przeprowa-
dzono w ramach projektu. Prezydent Świdni-
cy, Beata Moskal - Słaniewska przybliżyła
zgromadzonym,  jak wyglądały prace zwią-
zane z odrestaurowaniem fontann. Zabytko-
we rzeźby odzyskały swój dawny blask -
barokowe 300 - letnie wizerunki Neptuna i
Atlasa oraz dwa talerze - mały i duży, pod
okiem konserwatora zabytków pieczołowicie
oczyszczono i zrewitalizowano . Przy odre-
staurowanych czterech fontannach została
zamontowana nowa instalacja wodna, udroż-
niono również tryskacze.
Uczestnicy konferencji wzięli także udział w
uroczystym otwarciu muzeum w Horicach.
Całkowita wartość trzyletniego projektu to
blisko 2 mln euro, z czego wysokość dotacji
to ok. 1,7 mln euro. Budżet zadań dla miasta
Świdnicy to 315 600 euro, w tym dotacja ok.
268 tys. euro.

ZMIANY W STREFIE PŁATNEGO PAR-
KOWANIA

26 kwietnia radni miejscy podjęli uchwałę
zmieniającą dotychczasowe regulacje w Stre-
fie Płatnego Parkowania w Świdnicy. Zmie-
nią się też wysokości stawek opłat abonamen-

ciąg dalszy na str. 6
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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 pisarz,
pracujący w Krakowie. Tworzy przede wszy-
stkim akty kobiece. Ukończył Akademię Sztuk
Pięknych w Krakowie. Autor książki "Kamień
wawelski?" i albumów fotograficznych. Wy-
stawiał w kraju i za granicą. Znakiem rozpo-
znawczym 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 Gryfia-
dę, która obejmuję paradę dzieci i młodzieży z
miasta Świdnica. W paradzie biorą udział
przedszkola i szkoły podstawowe. Temat
"Świdnickiej Gryfiady": Anna Świdnicka
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

towych i dodatkowych. Podyktowane jest to
przede wszystkim zwiększeniem rotacji po-
jazdów w centrum miasta. 
Strefa funkcjonuje w mieście od 22 lat. Po-
wstała na wniosek przede wszystkim miesz-
kańców dzielnicy centralnej oraz właścicieli
i najemców lokali użytkowych, w tym biur,
kancelarii prawnych, restauracji, sklepów i
hoteli, gdyż natłok pojazdów w tej części
miasta był tak duży, iż ograniczał możliwości
korzystania przez klientów tych instytucji ze
swobodnego dotarcia do nich. Najważniej-
szym założeniem było wymuszenie rotacji
pojazdów w taki sposób, aby kierowca po
załatwieniu sprawy opuszczał strefę. Wpro-
wadzone obecnie do uchwały zmiany mają
właśnie na celu zwiększenie tej rotacji. Co
więcej w obecnych czasach, gdy tak bardzo
przybyło samochodów jest to jeszcze waż-
niejszy aspekt. 
- Nie ma w Polsce miasta średniego lub du-
żego, które nie ograniczałoby czasu postoju
poprzez wprowadzenie opłat w centralnej
strefie. Większość miast bazuje na starów-
kach, których infrastruktura drogowa po-
wstała kilkadziesiąt czy też kilkaset lat temu.
W takim przypadku jest też Świdnica, której
główny układ urbanistyczny powstawał
przed stuleciami. Dziś wygospodarowanie
dodatkowych miejsc parkingowych w tym
miejscu jest niemożliwe, stąd też utrzymanie
strefy i co za tym idzie rotacja pojazdów jest
jedynym i jak najbardziej rozważnym roz-
wiązaniem - mówi prezydent, Beata Moskal-
Słaniewska.     
Na podstawie dokonanych obserwacji i ana-
liz stwierdzono, że aktualnie obowiązująca
taryfa opłat w Stefie Płatnego Parkowania
wymaga zmian  w opłatach dodatkowych,
jak również opłatach abonamentowych. Ta-
ryfy te od 2011 roku nie były zmieniane.

Wprowadzono zmianę metodologii przyję-
tych rozwiązań w funkcjonowaniu SPP w
przypadku abonamentów rocznych miesz-
kańca poprzez wydawanie abonamentów na
pojazdy w gospodarstwie domowym.
Na dotychczasowym poziomie pozostawio-
no ceny abonamentów ogólnodostępnych na
numer rejestracyjny i podniesiono ceny abo-
namentów ogólnodostępnych na okaziciela
(bez nr rejestracyjnego). Wynoszą one:
- abonament tygodniowy z 50 zł na 70 zł;
- abonament miesięczny z 120 zł na  200 zł;
- abonament kwartalny  z 300 zł na 500 zł;
- abonament użyteczności publicznej z 400 zł
na 600 zł;
- abonament roczny na II strefę z 400 zł na
600 zł;
- abonament roczny z 700 zł na 1 200 zł.
Zmodyfikowany został także taryfikator op-
łaty dodatkowej za nieopłacony postój. W
przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowa-
nie kierowca może wpłacić należność w
biurze SPP - do 16 godzin od momentu
wypisania wezwania (licząc czas funkcjo-
nowania SPP) opłata ta wyniesie 30 zł, a
powyżej tego czasu - 50 zł. Zlikwidowano
opcję opłaty do 3 godzin. Natomiast w
przypadku przekroczenia opłaconego cza-
su parkowania wysokość opłaty dodatko-
wej, przy wniesieniu jej w biurze SPP do 3
godzin wyniesie 10 zł (wcześniej było to 5
zł). Pozostałe kwoty, czyli opłata w czasie od
3 do 16 godzin wyniesie 30 zł, a powyżej 16
godzin - 50 zł. 
Przypomnieć należy także, że w ostatnim ro-
ku radni na wniosek prezydent miasta podjęli
też decyzje o wyłączeniu ze strefy skrajnych
ulic, czyli m.in. ul. Księżnej Agnieszki oraz
ul. Traugutta, a także obszar parkingu przed
halą targową przy ulicy Budowlanej , parkin-
gu za bankiem BKO BP przy ulicy Bohate-
rów Getta oraz sięgacz ulicy Kotlarskiej. 

NOWY TERMIN FORUM
Z powodu strajku nauczycieli i pracowni-
ków oświaty, termin I Forum Zawodów
Ziemi Świdnickiej planowany na 29 kwiet-
nia br. zostaje przesunięty na 23 maja br.

ciąg dalszy ze str. 5
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Godzina rozpoczęcia - 10.00 oraz miejsce -
klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 pozostają bez
zmian.
Wydarzenie organizowane jest w ramach
programu "Zostańcie z nami - Miasto i Po-
wiat Świdnica" wspólnie z Sudecką Izbą
Przemysłowo - Handlową. Wezmą w nim
udział: uczniowie ostatnich klas szkół pod-
stawowych, którzy myślą o dalszej edukacji
w szkołach zawodowych i branżowych, a
także 7 świdnickich pracodawców: Krause,
Dolmeb, ŚFUP, Electrolux, Zupbadura,
AMS, Wagony Świdnica oraz świdnickie
szkoły zawodowe i branżowe. 

SAM POSPRZĄTAŁ
Z niebywałą, ale i godną naśladowania inicja-
tywą, zgłosił się do Służby Drogowej Powia-
tu Świdnickiego mieszkaniec Pszenna, Pan
Waldemar Woźniak. W zamian za zakup
przez Służbę worków foliowych zobowiązał
się on do wysprzątania poboczy drogi powia-
towej nr 2902 D Pszenno - Kątki, oraz drogi
powiatowej nr 1990 D odcinek Świdnica (od
ul. Towarowej) - Jagodnik. 
26 kwietnia, pierwsza tura zebranych śmieci,
została wywieziona przez pracowników
SDPŚ na wysypisko śmieci. Kolejny trans-
port zebranych przez pana Waldemara śmieci
zostanie wywieziony 29 kwietnia. To napra-
wdę godna naśladowania, oddolna inicjatywa
mieszkańca naszego powiatu. Cieszy nas
fakt, że mieszkańcy również poczuwają się
do odpowiedzialności za czystość i stan po-
boczy dróg przebiegających przez ich miej-
scowości. Dziękujemy Panu Waldemarowi i
jeszcze raz gratulujemy pomysłu - mówi Ma-

rek Olesiński - Dyrektor Służby Drogowej
Powiatu Świdnickiego.

OLIMPIJSKIE SUKCESY UCZNIÓW II LO
Kinga Kępa już w II klasie zdała maturę z
języka polskiego (na poziomie podstawo-
wym i rozszerzonym) na 100%. W Konstan-
cinie podczas ogłoszenia wyników zawodów
III stopnia XLIX Olimpiady Literatury i Ję-
zyka Polskiego uczennica naszej szkoły uzy-
skała tytuł finalistki i awansowała do części
ustnej. 
W finale Olimpiady zmierzyła się z interpre-
tacją porównawczą wierszy Wisławy Szym-
borskiej i Bronki Nowickiej, mogła też zapre-
zentować sylwetkę ulubionego poety - Zbig-
niewa Herberta - oraz wybrane zagadnienie z
nauki o języku. Pobyt w Konstancinie i War-
szawie to nie tylko zmagania olimpijskie, ale
również udział w spektaklu teatralnym, zwie-
dzanie Wilanowa i przede wszystkim możli-
wość poznania wspaniałych ludzi o podo-
bnych zainteresowaniach. Pani Renata Duda
- jest opiekunką olimpijki. W Gdańsku-Oli-
wie odbyły się zawody centralne XLV Olim-
piady Historycznej, w których wziął udział
Michał Pfanhauser , tegoroczny absolwent
klasy humanistycznej. W czasie weekendu
młody mediewista zmagał się zarówno z za-
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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...

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-

ciąg dalszy na str. 8
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daniami pisemnymi, czyli wypracowaniem
na temat Papiestwo wobec Polski od chrztu
do soborów powszechnych w XV wieku"
oraz tekstem źródłowym traktującym o Karo-
lu Wielkim, jak i odpowiedzią ustną, w tra-
kcie której mógł wykazać się wiedzą z zakre-
su znaczenia wypraw krzyżowych, koloniza-
cji na prawie niemieckim czy też średniowie-
cznej sztuki oblężniczej. Zwieńczeniem
dwudniowych zmagań stał się otrzymany
przez naszego ucznia tytuł finalisty, zwalnia-
jący go z egzaminu maturalnego z historii, z
wynikiem 100%, oraz uprawniający do pier-
wszeństwa w rekrutacji na wiele kierunków
humanistyczno-społecznych na wyższych
uczelniach w Polsce . Opiekunem jest pani
Małgorzata Krawczyk. W Olimpiadzie o Dia-
mentowy Indeks AGH poznaliśmy już osta-
teczne wyniki, po finałach, które odbyły się
w Krakowie:
Tytuł Laureata zdobyli:
Kinga Kępa w Olimpiadzie o Diamentowy
Indeks AGH z geografii z elementami geolo-
gii
Andrzej Kukla w Matematycznej Olimpia-
dzie o Diamentowy Indeks AGH
Sebastian Melańczuk w Matematycznej
Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH
Tytuł Finalisty:
Michał Butmankie-
wicz w Matematy-
cznej Olimpiadzie o
Diamentowy Indeks
AGH
Laureaci mogą roz-
począ ć studia na
krakowkiej AGH
bez rekrutacji.
Opiekunami olim-
pijczyków byli pani
Agnieszką Grymek
(nauczyciel mate-
matyki) i pani Jolan-
ta Skarzyńska (na-
uczyciel geografii)

II LO

I N T E R N E T O W E
KONTO PACJENTA. 

Szybki i łatwy do-
stęp do danych me-
dycznych
Czym jest Interneto-
we Konto Pacjenta
(IKP)?
IKP to aplikacja in-
ternetowa, dzięki
której łatwo, szybko
i bezpiecznie spraw-
dzisz informacje o
swojej elektronicz-
nej dokumentacji
medycznej.
Z aplikacji skorzy-
stasz na kompute-
rze,  tab lecie lub

smarftonie z dostępem do internetu. 
Za pomocą IKP:
* odbierzesz i zrealizujesz e-recepty:
* od lekarza - nawet bez konieczności wizyty,
jeśli potrzebujesz dalszego leczenia,
* od pielęgniarki lub położnej - zarówno po
wizycie, jak i po konsultacji telemedycznej
(na odległość),
* sprawdzisz i pobierzesz otrzymane e-recep-
ty i otrzymasz powiadomienia o wystawio-
nych e-receptach i kody do ich realizacji -
mailem lub sms-em.
* sprawdzisz historię swoich wizyt, za które
zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
w przypadku rodziców do analogicznych da-
nych dla swoich dzieci,
* dasz innej osobie dostęp do swoich danych
medycznych lub informacji o stanie swojego
zdrowia,
* można wypełnić ankietę zdrowego stylu
życia i dowiedzieć się o możliwości skorzy-
stania z wybranych programów profilaktyki
zdrowotnej.
Jak uzyskać dostęp do Internetowego Konta
Pacjenta w 3 prostych krokach?
Załóż Profil Zaufany - jeżeli jeszcze go nie
posiadasz 
Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta
na stronie www. pacjent.gov.pl za pomocą
Profilu Zaufanego 
Masz już dostęp do wszystkich funkcjonal-
ności Internetowego Konta Pacjenta
Pamiętaj, że logowanie do IKP poprzez Profil
Zaufany, gwarantuje pełne bezpieczeństwo
Twoich danych.

rzkich, niszczących od łez żartów i dziw-
nych hipotez w stylu do którego przyzwy-
czaił nas Adam. Prowadzenie/Support: Filip
Puzyr

DIRECTORS CUT: "WIELKIE PIĘK-
NO", REŻ. PAOLO SORRENTINO
Data: 15 maja 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43
Bilety: 10 zł

W ramach pokazów przygotowujących na 5.
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM
zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu
"Directors Cut". Pod tą nazwą kryją się au-
torskie wybory dyrektorów festiwalu: Pawła
Kosunia i Lecha Molińskiego, którzy będą
zgromadzonej publiczności prezentować
najlepsze kino artystyczne ostatnich kilku
sezonów, należące jednocześnie do ich pry-
watnego kanonu. Na pierwszy ogień w tej
serii idzie "Wielkie piękno" Paolo Sorrenti-
no. Film wybrał Kosuń, który o swojej sele-
kcji porozmawia z widzami.
Fabuła przedstawia losy starzejącego się
dziennikarza Jepa Gambardelli, który
przemierzając ulice Wiecznego Miasta,
wspomina swoją pełną namiętności, acz
bezpowrotnie utraconą młodość. W 2014
r. film Sorrentino zgarnął większość pre-
stiżowych nagród w Europie (wraz z 4
Europejskimi Nagrodami Filmowymi: za
najlepszy film, reżyserię, rolę aktorską i
montaż), a także na świecie, wliczając Os-
cara dla najlepszego filmu nieangloję-
zycznego. Do dziś jest jednym z najczę-
ściej prezentowanych publiczności obra-
zów dekady.
Po projekcji czeka nas rozmowa z Pawłem
Kosuniem - dyrektorem Festiwalu i preze-
sem Wrocławskiej Fundacji Filmowej, a tak-
że producentem filmowym działającym w
firmie Centrala Film. Zgodnie z założeniami
cyklu "Directors Cut" spotkanie poprowadzi
Lech Moliński.
Za nami już projekcja filmu "Ułaskawienie"
Jana Jakuba Kolskiego, uświetniona spotka-
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W MDK...
◆ GALA XIII DOLNOŚLĄSKIEGO PRZE-

GLĄDU PIOSENKI I PIEŚNI PATRIO-
TYCZNEJ 
Gala XIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosen-
ki i Pieśni Patriotycznej, okazała się sukce-
sem dla uczestników pracowni La Chanson z
Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy.
Jagoda Kurzawa(śpiew), Weronika Wąso-
wska(śpiew), Olga Węgłowska(śpiew), Kin-
ga Półtorak(śpiew, skrzypce), Maja Na-
wrot(instrumenty perkusyjne), Adam Chle-
bowski(śpiew), Jakub Halkowicz(akordeon),
Emil Warmuz (el. gitara), wykonaniem pieśni
"Deszcz Jesienny" autorstwa M. Matuszkie-
wicza, w autorskim opracowaniu instrumen-
talno- wokalnym D. Jarosa(Instr .klawiszo-
we), zakwalifikowali się do grona laureatów
oraz wystąpili na Gali konkursu.
W centrum Kultury Agora we Wrocławiu,
publiczności z udziałem władz miasta i wo-
jewództwa oraz organizacji kombatanckich,
zaprezentowała się dwudziestka laureatów
tegorocznej edycji przeglądu .
Zespół La Chanson z Młodzieżowego Domu
Kultury w Świdnicy, chlubnie kontynuuje
tradycję krzewienia patriotyzmu w naszej
placówce przez muzykę i śpiew z sukcesem
wpisując się w historie placówki, jako zespół
który kolejny rok z rzędu przeszedł wszystkie
etapy konkursu zostając laureatem przeglą-
du.
Uczestnikom zespołu dziękujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.

MDK Świdnica

◆ XIV DIECEZJALNY KONKURS PLA-
STYCZNY JAN PAWEŁ II" 
Zapraszamy na wernisaż XIV Diecezjalnego
Konkursu Plastycznego Jan Paweł II", który

odbędzie się 16 maja 2019 r., godz. 16:00 w
Holu Teatru Miejskiego ŚOK, Rynek 43. Ce-
lem konkursu jest pielęgnowanie wartości
chrześcijańskich i duchowych, przekazywanie
i utrwalanie wiedzy o życiu i działalności Pa-
pieża Jana Pawła II oraz przedstawienie w pra-
cach plastycznych sylwetki Papieża Polaka.
Oto najważniejsze wyniki:
Nagrody:
1. GABRIELA MARCINIAK  SP 6 Świdnica
2. ZOSIA WIŚNIEWSKA  Przedszkole Wi-
toszów Dolny
3. ZUZANNA PIETRUKIEWICZ SP Wito-
szów Dolny
4. HANNA KOSOWSKA SP Fundacji "Cle-
ver" Wałbrzych
5. JAGODA PACIOCH   SP Jaworzyna Ślą-
ska
6. WIKTORIA  NALICHOWSKA SP Jawo-
rzyna Śląska

MDK Świdnica

◆ "LAS"
Antonina Pugaczowa zdobyła wyróżnienie w
XXVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym z cyklu "Ziemia jest jedna - Las", za
pracę plastyczną wykonaną w technice akwa-
reli. Organizatorem konkursu była Galeria
MDK "Śródmieście" we Wrocławiu. Na kon-
kurs wpłynęło 1097 prac z całej Polski. Do
wystawy pokonkursowej zakwalifikowano
prace sześciu uczestników zajęć plastycz-
nych z MDK Świdnica. Kwalifikację do wy-

stawy otrzymali: Tymo-
teusz Arczykowski,
Hanna Kozich, Emilka
Lato ( nauczyciel Joan-
na Waksmundzka) oraz
Zuzanna Komorowska,
Anna Wojno i Zuzanna
Rajkowska ( nauczyciel
Elżbieta Tarnowska).
Wernisaż odbył się 17
kwietnia 2019 r., prace
w MDK "Śródmieście"
we Wrocławiu można
podziwiać do 17 maja.
Jury podkreśliło wysoki
poziom artystyczny
prac, gratulujemy udzia-
łu w ogólnopolskiej wy-
stawie uczestnikom za-
jęć plastycznych świd-
nickiego eMDeKu.

MDK Świdnica

WARSZTATY PI-
SARSKIE
Miejska Biblioteka Pub-
liczna im. C. K. Norwi-
da w Świdnicy zaprasza
osoby piszące, które
chcą pogłębiać swoje
umiejętności warsztato-
we oraz poszerzać świa-
domość twórczą na war-
sztaty pisarskie.
Piszesz do szuflady?
Dla znajomych? Chcesz
wyjść z ukrycia i posze-
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niem z Grażyną Błęcką-Kolską. W lipcu i
sierpniu zapraszamy na projekcje plenero-
we. 17 lipca zostanie zaprezentowany film
"Twarze plaże" Agnes Vardy i JR-a, a 14
sierpnia "Kwiat wiśni i czerwona fasola"
Naomi Kawase, który będzie częścią cyklu
"Directors Cut", tym razem z listy Lecha
Molińskiego.
Na 5. Świdnicki Festiwal Filmowy SPE-
KTRUM i wszystkie wydarzenia towarzy-
szące zapraszają Wrocławska Fundacja
Filmowa oraz Świdnicki Ośrodek Kultury.
Impreza odbędzie się od 5 do 11 listopada
2019 r.

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 wyróż-
nienie wydane przez Międzynarodowy Fe-
stiwal Tanga Fair Daract, San Luis, Argen-
tyna,
- 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".

FAMILIJNE WARSZTATY PLASTY-
CZNO-AROMATYCZNE
Data: 18 maja 2019
Godzina: 12.30
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44
Bilety:  zapisy na adres h.szyman-
ska@sok.com.pl do dnia 16.05. zajęcia są
bezpłatne, ilość miejsc ograniczona

Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza na kolejne familijne warsztaty plasty-
czno-aromatyczne. Odbędą się się one 18
maja o godz.12.30 w Galerii Fotografii, Ry-
nek 44.
Kwiaty już nie raz pojawiały się na naszych
warsztatach, ale tym razem to ich zapach
posłuży nam jako materiał do pracy. Może
powstanie coś, co będzie doskonałym pre-
zentem dla mam z okazji zbliżającego się
Dnia Mamy 
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20.04.2019r. o godz. 13:40 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie
dotyczące psa przywiązanego do drzewa w parku
przy ulicy Gdyńskiej. Skierowany na miejsce
patrol szybko zlokalizował zwierzę. Jak ustalono
pies był tam pozostawione od kilku godzin. Nie-
stety nie udało się ustalić innych okoliczności
pozostawienia w parku psa, który musiał trafić
do schroniska dla zwierząt.
21.04.2019r. o godz. 2.07 
Operator monitoringu wizyjnego zauważył męż-
czyznę, który bez skrępowania załatwiał swoje
potrzeby fizjologiczne na ulicy Łukowej. Przy-
byli na miejsce strażnicy wyjaśnili mężczyźnie
gdzie i w jaki sposób należy załatwiać tego typu
potrzeby. Niestety lekcja ta była dość droga. In-
terwencja zakończyła się mandatem karnym.
21.04.2019r. o godz.10:00 
Wyjątkową spostrzegawczością wykazał się je-
den z funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świd-
nicy. W czasie rutynowego patrolu ulicy Puła-
skiego zauważył on mężczyznę, którego zdjęcie
wcześnie dostrzegł w Komendzie Powiatowej
Policji w czasie jednej z odpraw. Okazało się, że
jest to osoba poszukiwana listem gończym przez
Policję. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony
interwencją strażników i nie stawiał oporu przy
ujęciu.
22.04.2019r. o godz. 18.45 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie od mieszkańców jednej z kamienic na

ulicy Wyspiańskiego. Lokatorzy zostali sterrory-
zowania przez agresywnego psa, który pojawił
się na klatce schodowej i atakował każdego, kto
chciał opuścić swoje mieszkanie. Skierowany na
miejsce patrol straży wezwał do pomocy pracow-
ników schroniska dla zwierząt. Ostatecznie uda-
ło się odłowić agresywne zwierzę. Strażnicy
ustalili właściciela psa. W związku z faktem, że
nie było to jego pierwsze zaniedbanie w zakresie
opieki nad zwierzęciem, sprawa zakończyła się
mandatem karnym.
22.04.2019r. 
Około północy do dyżurnego straży miejskiej
zadzwonił zbulwersowany mieszkaniec ulicy
Świerkowej, twierdząc, że w pobliżu jego domu
ktoś kosi trawę "traktorkiem". Natychmiast na
miejsce udał się patrol naszej jednostki. Już z
daleka było słychać dźwięki pracującej maszyny,
jednak nie była to kosiarka, lecz maszyna służąca
do malowania pasów na jezdni. Jak co roku,
wiosną, zarządcy dróg odnawiają oznakowanie
poziome na jezdniach. W celu uniknięcia utrud-
nień w ruchu prace te wykonywane są w godzi-
nach nocnych.
27.04.2019r. o godz. 6:20 
Operator monitoringu wizyjnego zauważył w
Rynku mężczyznę wyprowadzającego na spacer
dwa psy. Pieski, jak to bywa w ich naturze,
przyozdobiły Rynek swoimi odchodami, a wła-
ściciel zwierząt udając, że nic się nie stało usiło-
wał oddalić się do miejsca zamieszkania. Nie

Zapisy na adres h.szymanska@sok.com.pl
do dnia 16.05.
Zajęcia są bezpłatne, ilość miejsc ograniczo-
na.

FESTIWAL PIOSENKI PRZED-
SZKOLNEJ (PRZESŁUCHANIA)
Data rozpoczęcia: 20 maja 2019
Data zakończenia: 21 maja 2019
Godzina: 10.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: wstęp wolny

Uczestnicy:
Soliści i zespoły (do 2 osób) w wieku 3 - 6
lat
Termin Festiwalu :
20 i 21 maja 2019 - przesłuchania konkurso-
we - godz.10.00
29 maja 2019 - Finał - godz.10.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka, Kultury, Rynek 43
Zasady Uczestnictwa :
1. Uczestników zgłaszać mogą przedszkola,
szkoły z miasta Świdnica( Każda z w/w in-
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uszedł jednak daleko, gdyż szybko pojawił się na
miejscu patrol straży miejskiej. Kupki zostały
natychmiast posprzątane, a właściciel prosząc
o pouczenie, zapewniał że nigdy już się to nie
powtórzy. Strażnicy przychylili się do prośby
właściciela psów udzielając mu pouczenia.
Niestety, tak zwane "środki oddziaływania wy-
chowawczego" nie zawsze przynoszą pozy-
tywne rezultaty. O godzinie 17.35 ten sam
mężczyzna z pieskami został zauważony przez
operatora monitoringu na Placu Grunwaldz-
kim. Historia się powtórzyła. Psia kupka, pa-
trol straży miejskiej, prośba o pouczenie. Po-
mimo, iż byli to zupełnie inni strażnicy, szybko
ustalili, że ta sama osoba była już pouczana
kilka godzin wcześniej. Tym razem nie było
pouczenia. Funkcjonariusze nałożyli na recy-
dywistę mandat karny w kwocie 500 zł. Męż-
czyzna odmówił przyjęcia mandatu. Sprawa
zostanie rozpatrzona przez Sąd Rejonowy w
Świdnicy.
29.04.2019r. o godz. 19:58 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał nietypowe
zgłoszenie od dyspozytora MPK. Otóż kierowca
autobusu, który zakończył kurs na Placu Emilii
Plater prosił o pomoc w usunięciu z pojazdu
mężczyzny, który od dłuższego czasu spał w
autobusie jeżdżąc w kółko. Strażnicy wyjaśnili
niesfornemu pasażerowi, że kurs się zakończył i
musi on opuścić pojazd. Bardzo niechętnie,
twierdząc, że to nie jego przystanek, mężczyzna
wyszedł z autobusu uwalniając od problemu kie-
rowcę.
29.04.2019r. o godz.15:00 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o
sarnie biegającej po Parku Młodzieżowym. Nie

było to pierwsze zgłoszenie dotyczące tej sarny.
Niestety podobnie jak poprzednio patrol i tym
razem nie zlokalizował zwierzęcia. W przy-
padku dzikich zwierząt, które z jakichś przy-
czyn pojawiają się w głębi miasta, podstawowa
zasada mówi - NIE PŁOSZYĆ! Czasami zwie-
rzę samo opuści teren zurbanizowany i powró-
ci w swoje naturalne siedliska, czasami uda się
je uśpić i wywieźć do lasu. Niestety są to
bardzo trudne sytuacje, gdyż zazwyczaj spło-
szona zwierzyna płowa sama się okalecza lub
nawet ginie.
02.05.2019r. o godz.7:00 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie
dotyczące kota, który wypadł z jednego z okien
budynku przy ulicy Moniuszki. Na miejscu straż-
nicy znaleźli poturbowane zwierzę. Wezwano
schronisko dla zwierząt, które natychmiast za-
brało ranne zwierzę do weterynarza. Niestety
strażnikom nie udało się ustalić właściciela kota,
ani też okoliczności jakie doprowadziły do tak
nieszczęśliwego wypadku.
03.05.2019r. o godz. 11.19 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
kolejne zgłoszenie dotyczące kota spacerują-
cego na dużej wysokości po gzymsie jednego
z budynków przy ulicy Wyszyńskiego. Tym
razem dzięki szybkiej pomocy strażaków akcja
zakończyła się sukcesem. Kota uratowano
przed upadkiem. Przypominamy wszystkim
właścicielom zwierząt domowych, aby nie za-
pominali o zamykaniu okien. Jak dowodzą
opisane dwa przypadki, nie wiele trzeba aby
nasz milusiński dał sobie radę nawet z uchylo-
nym tylko oknem.

info: SM Świdnica (sm.swidnica.pl)

stytucji przygotowuje-max 3 piosenki. Jed-
ną piosenkę mogą śpiewać maksymalnie 2
osoby)
2. Uczestnicy mogą zgłaszać się również
indywidualnie.
3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę,
formą i treścią odpowiadające grupie wieko-
wej.
4. Zgłoszenie wykonawcy do udziału w Fe-
stiwalu następuje poprzez przyniesienie,
przesłanie karty zgłoszenia do dnia - 13 maja
2019 r. na adres :
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58 -
100 Świdnica
lub h.szymanska@sok.com.pl
5. Wykonawcy mogą wykonywać piosenki
z własnym akompaniamentem lub półplay-
backiem.
6. Kwalifikacji uczestników dokona Jury po
przesłuchaniach , które odbędą się 20 i 121
maja w sali teatralnej SOK,
7. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu do Fi-
nału uczestnicy otrzymają telefonicznie.
Wszystkich informacji na temat Festiwalu
udziela: Halina Szymańska, tel.: 74 851 56
53, 74 852 13 37, h.szymanska@sok.com.pl

DZIKI CHÓR - ŚWIDNICKI OŚRO-
DEK KULTURY: "DZIKI KONCERT"
Data: 22 maja 2019
Godzina: 18.30
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rzyć swoją wiedzę? Miejska Biblioteka Pub-
liczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zapra-
sza osoby piszące, które chcą pogłębiać swo-
je umiejętności warsztatowe oraz poszerzać
świadomość twórczą na warsztaty pisarskie.
Początek już w najbliższy poniedziałek.
Warsztaty obejmą cykl 12 spotkań. Zajęcia
odbywać się będą co miesiąc. Poprowadzi je
Barbara Elmanowska. Na zakończenie zosta-
nie wydany zbiór najlepszych utworów
wszystkich uczestników. Kolejne spotkanie:
3 czerwca Temat: Dialog w prozie

MBP Świdnica

GMINA ŚWIDNICA
RUSZYŁ REMONT MODLISZÓWKI -
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU  

6 maja br. rozpoczął się długo wyczekiwany
remont drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda
ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do
ronda ul. Wałbrzyskiej w m. Świdnica. Gene-

ralny wykonawca inwestycji firma Polbud
Pomorze Sp. z o.o. zawiadamia o wprowa-
dzeniu tymczasowej organizacji ruchu -
ETAP 3.
Etap 3 drogi wojewódzkiej nr 379 będzie obej-
mował w swoim zakresie odcinek od skrzyżo-
wania z ul. Słowiańską w Świdnicy do skrzy-
żowania z drogami powiatowymi 2910D (kier.
Bystrzyca Dolna) i 2911 D (kier. Witoszów
Dolny). Oznacza to, że odcinek ten będzie nie-
przejezdny. Objazd pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej poniżej 3,5t został wyznaczo-
ny drogą powiatową 2911D przez Witoszów
Dolny i ulicą Jana Kochanowskiego do ronda
w Świdnicy. (skrzyżowanie Wałbrzyskiej, Pol-
nej Drogi i Kochanowskiego). Objazd dla po-
jazdów o dopuszczalnej masie całkowitej po-
wyżej 3,5t odbywać się będzie drogą krajową
nr 35 relacji Świdnica - Słotwina-Mokrzeszów-
Świebodzice-Wałbrzych.
Jak informuje wykonawca inwestycji robota-
mi budowlanymi objęty jest cały zakres drogi
DW379 Świdnica - Wałbrzych, w związku z
tym zwracamy się o zachowanie szczególnej
ostrożności podczas przejazdów na tym od-
cinku.

SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZEM W "BAJ-
KOWEJ DOLINCE" W PSZENNIE  

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależ-
ności społecznej (do rodziny, grupy rówieś-
niczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy
patriotycznej to jeden z celów wychowania
przedszkolnego. W ramach spotkań z rodzi-
cami reprezentującymi różne zawody umo-
żliwiamy dzieciom realizację tego celu.
Dnia 26 kwietnia 2019 r "Bajkowa Dolinka"
gościła niezwykłego gościa. Przedszkolaki
spotkały się z żołnierzem st. szer. Krzyszto-
fem Matułą - tatą Hani.
Przedszkolaki od wielu dni były bardzo pode-
kscytowane tym spotkaniem i kiedy do sali
wkroczył w pełnym ekwipunku żołnierz
dzieci z wrażenia oniemiały. Mundurowy
przybył na spotkanie z ogromnym wyposaże-
niem, w skład którego wchodził zestaw wielu
przedmiotów niezbędnych dla żołnierza w
trakcie wykonywania zadań. Każdy przed-
szkolak miał okazję z bliska obejrzeć wypo-
sażenie żołnierskiego plecaka. Dzieci z uwa-
gą słuchały wyjaśnień, po co żołnierzowi po-
trzebny jest hełm, maska przeciwgazowa, ka-
mizelka kuloodporna i co żołnierz robi na
poligonie, dlaczego jego mundur ma określo-
ną kolorystykę. Oczywiście ogromnym zain-
teresowaniem cieszyła się broń żołnierza. Na
szczęście była to replika broni. 
Każdy chętny przedszkolak choć przez chwi-
lę mógł się poczuć jak żołnierz, kiedy przy-
mierzał różne elementy munduru czy spróbo-
wał podnieść niektóre ze sprzętów. Dużą cie-
kawostkę stanowiło paczkowane jedzenie,
które żołnierz ma w swoim plecaku. Żołnierz
zaprezentował się przedszkolakom w mun-
durze polowym oraz w mundurze galowym,
zaprezentował swój mundur, opisał wszy-
stkie oznaczenia i symbole narodowe. Dzieci
dowiedziały się, że żołnierze nie tylko bronią
kraju, ale też pomagają w sytuacjach kryzy-
sowych oraz biorą udział w misjach pokojo-
wych poza granicami kraju. 
Dzieci w podziękowaniu za tak interesujące
spotkanie zaprezentowały się w wierszu i pio-
sence oraz wręczyły żołnierzowi upominki. 
Przedszkolaki wraz z wychowawcami
ogromnie dziękują Panu za przybycie do
przedszkola, za czas poświęcony dzieciom i
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Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 44
Bilety: 5 zł
Sprzedaż: sekretariat Świdnickiego Ośrodka
Kultury

"Dziki Chór" to świdnicki chór mieszany -
nowy zespół, założony w maju ubiegłego roku
w Świdnickim Ośrodku Kultury przez Kata-
rzynę Szymko-Kawalec. Członkami trzydzie-
stoosobowej grupy chóralnej są lokalni muzy-
czni pasjonaci, którzy w śpiewaniu odnajdują
radość i chcą ją przekazywać dalej.
"Dziki koncert" to pierwszy samodzielny
występ w wykonaniu Dzikiego Chóru,
usłyszymy go na deskach sali teatralnej
Świdnickiego Ośrodka Kultury. W bardzo
zróżnicowanym repertuarze znajdą się
utwory klasyczne i gospelowe. Pojawi się
również pieśń afrykańska w języku suahi-
li, tradycyjna melodia amerykańska, i pol-
skie, autorskie kompozycje stworzone spe-
cjalnie dla tego zespołu.

ciąg dalszy na str. obok
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ciąg dalszy ze str. 9



Na przełomie XX i XXI w. po Dolnym
Śląsku wędrował kilkakrotnie niejaki Rein-
hold Hanke pochodzący z powiatu Legnica,
potem zamieszkały w Niemczech w Hesji.

Stawiał on krzyże drewniane upamiętniają-
ce niemieckich marszałków polnych Blue-
chera i Moltkego. 

W Krzyżowej skontaktował się z miesz-
kającym tam od wojny Kazimierzem W. Pan
Kazimierz sławę zyskał szczególnie w po-
czątkowym okresie urządzania Międzyna-
rodowego Domu Spotkań w Krzyżowej,
kiedy to nawet i telewizja przeprowadzała z
nim wywiad. 

Reinhold Hanke wyczerpująco opisał
swoje wizyty w Krzyżowej na łamach wy-
dawanego w Reutlingen w Niemczech
kwartalnika "Taegliche Rundschau". Doty-
czą one powojennych losów zwłok marszał-
ka Moltkego. 

Jesienią 1989 r. Hanke dowiedział się w
Krzyżowej, że z kaplicy grobowej wynie-
siono wszystkie trzy trumny Moltków i
ukryto je pod granitowymi płytami nakry-
wającymi wymurowane groby na cmenta-
rzu rodzinnym poniżej kaplicy. 

Później Hanke napisał, że usłyszał iż z
kaplicy grobowej "przy blasku świec" w
obecności Freyii von Moltke, proboszcza i
burmistrza Krzyżowej oddział Wehrmachtu
wyniósł z kaplicy tylko trumny marszałka i

jego żony, a trumna siostry Augusty pozo-
stała w kaplicy. Wieść ta była zgodna z
relacjami Freyii von Moltke. Tylko o świe-
cach i obecności proboszcza Freya nie
wspominała. 

Hanke usłyszał też, że złodzieje grobowi
w latach 1953-1954 wydobyli trumnę ze
zwłokami Moltkego z zastępczego grobu na
światło dzienne. Marszałek w mundurze z
podwójnym rzędem guzików i bez orderów

wyglądać miał jak "wyschnięta mumia".
Pokryły go zwiędłe liście i zarosły pokrzy-
wy. 

Wtedy Kazimierz W. ulitował się nad
trupem. Rozbitą trumnę włożył do grobu,
nakrył deskami i obsypał ziemią. Miejsce to
zamaskował chrustem. W 1992 r. ujawnił je
Reinholdowi Hankemu. Opowiadał wtedy,
że mundur marszałka pozbawiony był guzi-
ków i naramienników. 

W r. 1990 Hanke napisał w "Taegliche
Rundschau" iż dowiedział się od Freyii von
Moltke, że już w latach trzydziestych XX w.
jakiś złodziej włamał się do trumny marszał-
ka i skradł obrączkę ślubną wyłamując pa-
lec. Podał też, że niedawno w Warszawie
odkupiono szpadę, która rzekomo miała on-
giś leżeć na wieku trumny Moltkego. 

(Może szczegół o wyłamanym palcu po-
zwoli kiedyś tak, jak szczegół o sześciu
palcach u nogi księcia Henryka Pobożnego,
na identyfikacje zwłok marszałka? Uniknie-
my wtedy kosztownych badań DNA.) 

Hanke wierzył, że nadejdzie czas kiedy
zwłoki bohatera Niemiec i jego żony wrócą
na swoje dawne miejsce do kaplicy grobo-
wej na szczyt Wzgórza Kaplicznego. Żywił

jednak wątpliwości czy doczeka tej chwili,
gdyż w r. 1991 miał już 80 lat. Dziś już
chyba nie żyje, bo ostatni nostalgiczny jego
artykuł ukazał się w "Taegliche Rundschau"
na początku 1993 r.

Edmund Nawrocki
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O czym dowiedział się w Krzyżowej
wielbiciel marszałka Moltkego? 

pokazanie jak niezwykłym zawodem jest za-
wód żołnierza.

XIV DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTA-
TORSKI POEZJI I PROZY JAN PAWEŁ II
"Arka"  

Olgierd Hodel z kl. VII ze Szkoły Podstawo-
wej w Mokrzeszowie został zakwalifikowa-
ny do finału XIV Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego Poezji i Prozy Jan Paweł II
"Arka", który odbędzie się w ramach obcho-
dów "Dni papieskich" 16 maja br.
Eliminacje ww konkursu odbyły się 25-26
kwietnia 2019 r. w Klubie Bolko w Świdnicy.

Jego organizatorem był Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy. Główne cele tego przed-
sięwzięcia to: popularyzacja poezji i prozy
Jana Pawła II oraz prezentacje utworów lite-
rackich i wokalnych o papieżu. W przesłu-
chaniach wzięło udział ogółem 73 uczestni-
ków w kategoriach: kat. I -/kl/IV-VI/, kat. II
- /kl. VII-szkoła podstawowa, kl. II, III byłe-
go gimnazjum/, kat. III - szkoły średnie kat.
IV- utwór muzyczny ( poezja śpiewana) - bez
względu na wiek wykonawców.
Gminę reprezentowało 3 uczniów:
- w kategorii: recytacja klasy IV - VI: Marty-
na Jurczyszak (rec. "Tryptyk Rzymski - Tres
vidit etunum adoravit - fragment") i Wiktoria
Pacek ( rec."Wybrzeża pełne ciszy", aut. Ka-
rol Wojtyła) z klasy IV;
- w kategorii II: recytacja /kl.VII, kl. II, kl. III
gim./: Olgierd Hodel ( rec. "Świadek Prawdy
i Miłości", aut. ks. Stanisław Dziwisz) z klasy
VII.

ROLNIKU PAMIĘTAJ eWNIOSEK DO
ARIMR DO 15 MAJA

W tym roku rolnicy drugi raz składają wnio-
ski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za
pomocą aplikacji eWniosekPlus. Jak infor-
muje Agencja Restrukturyzacji i Modern-
izacji Rolnictwa e-wnioski o przyznanie płat-
ności za rok 2019  przyjmowane będą do 15
maja.
Szczegółowe informacje o aplikacji eWnio-
sekPlus wraz z filmami instruktażowymi
znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w
zakładce "eWniosekPlus".
https://www.arimr.gov .pl/dla-beneficjen-
ta/system-teleinformatyczny-arimr-wniose
k-przez-internet/ewniosekplus/filmy-instru
ktazowe-dla-systemu-e-wni osek.html
Numery infolinii telefonicznej: 
800 38 00 84 (połączenie bezpłatne)
22 5950610 (połączenie płatne zgodnie z ta-
ryfą operatora)

Dlaczego "Dziki"? Energetyczny, radosny,
wyjątkowy, wymykający się schematom.
Z zupełnie nowym, nieznanym świdnickiej
publiczności repertuarem.

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 Będziesz miał teraz bardzo wiele pracy.
Warto, abyś wszystko dokładnie zaplanował.
Czasu jest bowiem bardzo mało. Możesz liczyć
na pomoc ze strony partnera. Nie wykorzystuj
jednak sytuacji i nie zrzucaj wszystkiego na jego
barki. Dobrym dniem będzie wtorek. 
BYK Ktoś oczekuje, że szybko podejmiesz waż-
ną decyzję, od której bardzo wiele będzie zale-
żało. Nie powinieneś długo z tym zwlekać, tym
bardziej, że sprawa jest oczywista, a rozwiąza-
nie tylko jedno. Sprawy finansowe przestaną
spędzać Ci sen z powiek. Z każdym dniem
będziesz miał lepszy humor. 
BLIŹNIĘTAZ każdym dniem będzie lepiej. Nie
warto się więc tak bardzo przejmować. Wiele
problemów rozwiążesz bez większego wysiłku.
Wystarczy tylko dobrze pomyśleć. Masz wiele
możliwości które powinieneś wykorzystać. Nie
poddawaj się przygnębieniu. W piątek miła nie-
spodzianka. 
RAK Nastąpi ożywienie w sprawach sercowych.
Raki, te jeszcze wolne, będą miały okazję napra-
wdę się zakochać. Okoliczności będą sprzyjały
miłosnym uniesieniom i fascynacjom. W nad-
chodzących dniach będziesz bardzo leniwy, nic
nie będzie w stanie tego zmienić. Sprawy zawo-
dowe odejdą więc na dalszy plan. 
LEW Otrzymasz bardzo ciekawą propozycję.
Ktoś ułatwi Ci zarobienie dodatkowych pienię-
dzy. Będziesz tylko musiał lepiej zorganizować
sobie czas. Nie powinieneś przegapić takiej oka-
zji. Nie popadaj w przesadne sprzeczki ze swoim
partnerem, nie ma co się kłócić o takie drobiazgi.
PANNA Nadarzy się okazja, aby podjąć dodatko-
wą pracę lub naukę. Powinieneś skorzystać z
propozycji. Nawet jeżeli będzie trzeba zmienić pla-

ny. Ktoś oczekuje, że przyznasz się do błędu, jaki
ostatnio popełniłeś. Może warto pomyśleć o prze-
prosinach? Możesz w ten sposób wiele zyskać. 
WAGA Nastąpi duże ożywienie w sprawach za-
wodowych. Nie daj się wciągnąć w jakąś niezdro-
wą rywalizację. Zachowaj twarz, bądź zawsze
sobą. Jedynie taka postawa uchroni Cię od kon-
fliktów w pracy i pozwoli na uzyskanie dobrych
efektów. Wytchnienia od całej tej afery szukaj w
gronie najbliższych. 
SKORPION Nie wmawiaj sobie, że masz depre-
sję. To nieprawda. Jesteś po prostu zmęczony i
nic Ci się nie chce. Postaraj się lepiej zorganizo-
wać sobie życie, zadbaj o kontakty towarzyskie,
o bliskich, a wszystko się zmieni. Twoje sprawy
nabiorą zupełnie innych barw. 
STRZELEC Nadszedł czas, aby płacić swoje
zobowiązania. Co odwlecze, to nie uciecze. Le-
piej wszystko ureguluj, a odzyskasz spokój we-
wnętrzny. Ktoś czeka, że się do niego odezwiesz.
Ma dla Ciebie ważną wiadomość. Wesoło i
szczęśliwie spędzisz nadchodzący weekend. 
KOZIOROŻEC Będziesz miał dobry nastrój.
Pomyślisz o kimś, kogo znałeś kiedyś dawno i
teraz te wspomnienia ożyją. A to za sprawą pew-
nych wiadomości, które do Ciebie dotrą. Spoj-
rzysz łaskawszym okiem na swoich sąsiadów i
znajomych. Być może uda Ci się uregulować
wszystkie zobowiązania. 
WODNIK Tydzień pełen tajemniczych wyda-
rzeń i romantycznych przeżyć. Poprzez własne
niezdecydowanie możesz znaleźć się w bardzo
zawikłanej sytuacji. Intuicja Cię nie zawiedzie i
podpowie Ci właściwe rozwiązanie. Jednak bę-
dziesz musiał wykazać się odwagą. Ktoś próbuje
pozbawić Cię własnego zdania, nie pozwól na to.
RYBY Mogą się pojawić problemy z zachowa-
niem wewnętrznej równowagi, zwłaszcza pod
koniec tygodnia. Przez nieostrożność możesz
wpaść w kłopoty finansowe. W pracy nie daj się
wykorzystać przez innych. Za pomocą swojego
wdzięku, możesz niejedno załatwić. Mało kto
potrafi oprzeć się Twojemu urokowi. 

◆ 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
0-6211 37,72 m kw., 2 pokoje, I piętro, po remoncie,
ogrzew. elektryczne 149.000 zł
0-6206 63,49 m kw., 3 pokoje, II piętro, po remoncie,
ogrzew. gazowe, 299.000 zł 
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do
remontu 129.900 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
009760 61,50 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
docelowo miejskie, po kapitalnym remoncie 243.000 zł
009724  90,60 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie
wspólne 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, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-6020  45,36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie ga-
zowe, okolice Mieszka I, 169.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazo-
we, 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
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
389.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu,
138.000 zł
0-5578 95 m kw., 3 pokoje, okolice Świdnicy 159.000
zł
0-4782  59 m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazo-
we,okolice Placu Drzymały,280.000zł
0-4866   92 m kw.,2 pokoje,II p.,ogrzewanie gazo-
we,okolice Rynku,220.000zł
0-5295   104 m kw.,3pokoje,IIIpiętro,ogrzewanie pieco-
we, okolice Centrum, 210.000zł
OSIEDLE MŁODYCH:
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, po remoncie
249.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71 m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44,85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, 223.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14,74 a, okolice Żarowa - 89.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 zł
0-5740 mieszkanie w Jedlinie Zdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanie elektryczne i piec węglo-
wy 42.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 230.000 zł 
INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-6205 110,76 4 pokoje, I piętro, dom 3-rodzinny, do
remontu Lubachów, 80.000 zł
0-6200 54,20 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, Żarów 209.000  zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, 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:
009901 46 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, oś.
Młodych, 1.500 zł
0-6076 61 m kw., 3 pokoje, I piętro, umeblowane oś
Młodych 1.600 zł
0-5077 48 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum  - od 15.06.2019 r. 1.300 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)
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/ 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
70zł/ 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 - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
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  66.000zł (możliwość
podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4836 10.000 m kw.,Bojanice,330.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł
0-1554 31 a Bystrzyca Górna., 203.255zł (możliwość
podziału)

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 67,80 m 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+1000zł media
009520 WL 89,60 m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5950 SL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów
0-5949 WL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów 1.500 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, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum
sprzedaż - 180.000 zł netto
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprze-
daż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
0-5087  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200zł/m-c
007598 24 m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6221 170 m kw., działka: 11,16 a, stan surowy za-
mknięty, okolice Świdnicy 460.000  zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6162 125,68 m kw., połowa domu (I piętro) 3 pokoje,
okolice Świdnicy, 175.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 zł
0-6155 110 m kw. działka: 9,82 a, do kompleksowego
remontu, Świdnica 280.000 zł
0-6126 190 m kw., działka 3,47 a, segment w zabudowie
szeregowej Świdnica, 545.000 zł
0-6101 181,50 m kw., działka, 17,49 a, stan surowy
zamknięty, Wirki - 395.000 zł
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość
adaptacji 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, zadaszo-
ny, 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
0-5478 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
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp.,
działka 38,98 a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
0-5332 187 m kw., działka 5,40 a, c.o. gazowe, okolice
Świdnicy, 500.000 zł
0-5313 180 m 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  260 m kw., działka 6,39 ara, może być dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3780  210 m kw., działka 7,5 ara, zabudowa
bliźniacza, po remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218 m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m kw., działka 50 arów, idealny na pensjo-
nat, atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000
zł
0-4853 240 m kw.,działka 12 ar., stan surowy ,media ,
okolice Osiedla Młodych,499.000zł
0-4831 280 m kw., działka 3,8 a, trzykondygnacyjny,
garaż, okolice Świdnicy, 689.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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