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W skrócie...

WYSTAWA "ACRYLIC POURING.
WODNE MIRAŻE"
do 31.05.2019
Wieża Ratuszowa w Świdnicy
Wstęp: 2/1zł

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

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

XIV JARMARK ŚREDNIOWIECZNY 
18-19.05.2019 (sobota - niedziela)
godz. 11:00
Zamek Grodno, Zagórze Śląskie
Wstęp wolny

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
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ŚWIDNICA

PIKNIK ROWEROWY PRZENIESIONY
W niedzielę, 12 maja odbył się rajd rowerowy
w ramach imprezy "Świdnica na rowery".
Rowerzyści po przejechaniu skróconą trasą
otrzymali pamiątkowe koszulki oraz ciepły
poczęstunek. Niestety intensywny deszcz po-
krzyżował plany i zmusił organizatorów do
odwołania pikniku rekreacyjnego. 
Z niektórych zaplanowanych wcześniej atra-
kcji, czyli z dmuchańców oraz sportowego
miasteczka będzie można skorzystać podczas
festynu rodzinno - sportowego "Jan Paweł II
papieżem sportowców". Zapraszamy w naj-
bliższą niedzielę, 19 maja nad zalew Wito-
szówka w godzinach od 14.00 do 18.00. Atra-
kcje udostępnione będą nieodpłatnie.
Podczas festynu odbędzie się również loso-
wanie nagród podarowanych przez sponso-

rów  pikniku rowerowego. W losowaniu będą
mogły wziąć udział wszystkie osoby, które
odebrały opaski. Ci, którzy wzięli udział w
rajdzie rowerowym, po okazaniu koszulki
otrzymają dwa kupony uprawniające do loso-
wania nagród, natomiast posiadacze opasek
dostaną po jednym kuponie. Będą one wyda-
wane w wyznaczonym miejscu, w godzinach
od 13.30 do 14.00. Losowanie nagród zapla-
nowano od godziny 14.00.
Serdecznie zapraszamy. 

DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W DNIU WYBORÓW

Osoby starsze oraz niepełnosprawne, w tym
szczególnie posiadające problemy z porusza-
niem się, mogą nieodpłatnie skorzystać z
transportu samochodem dostosowanym do
przewozu osób niepełnosprawnych w dniu
głosowania w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego tj. 26 maja br. w godz. od 12.00
do 17.00, z miejsca swojego zamieszkania do
lokalu wyborczego i z powrotem.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefo-
niczny w dniu wyborów pod numerem tele-
fonu 74 856 28 23, celem uzgodnienia godzin
przyjazdu.

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

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

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

DNI ŻAROWA 2019 
24-25.05.2019 (piątek - sobota)
Park Miejski w Żarowie
Wstęp wolny

PRZEGLĄD PIOSENKI LITERAC-
KIEJ PAPALI 2019
24.05.2019, godz. 10:00
Przegląd jest imprezą otwartą dla amatorów
i posiada charakter konkursowo-promocyj-
ny - to wydarzenie dla wszystkich, którzy
kochają piosenkę literacką. Całość wieńczy
koncert laureatów i gwiazdy wieczoru, którą
w tym roku jest Konrad Imiela. 10.00 (kon-
kurs); 18.30 (koncert laureatów i gwiazdy
wieczoru)
Wstęp 10 zł / 8 zł (dla seniorów), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK, MDK

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.

www.expressem.eu

RUSZA KOLEJNA EDYCJA WYCIECZEK
Z PRZEWODNIKIEM

Zapraszamy świdniczan na kolejną edycję
wycieczek krajoznawczych w ramach proje-
ktu "Odkrywamy Świdnicę z przewodni-
kiem". W tym roku zaplanowano wyprawy
do urokliwych zakątków Dolnego Śląska,
czyli m. in. do parku w Bukowcu, Gór Wał-
brzyskich czy też Ogrodu Botanicznego i
Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu. 
W sobotę, 25 maja odbędzie się wyjazd do
Muzeum Hauptmanna w Jagniątkowie oraz
spacer przyrodniczy po parku w Bukowcu,
skąd można podziwiać piękną panoramę Kar-
konoszy. Zapisy rozpoczną się w najbliższą
sobotę, 11 maja od godz. 10.00 w Regional-
nej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w
Świdnicy. Uczestnicy otrzymają program
wycieczki i zobowiązani będą do wpłaty 20
zł. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr tel. 693 771 391. 
Projekt ten jest kontynuacją rozpoczętego
kilka lat temu cyklu wycieczek i prezentacji
dla świdniczan i turystów odwiedzających
nasze miasto. Uczestnicy z przewodnikiem
turystycznym zwiedzają miejsca i zabytki
ciekawe pod względem historycznym i archi-
tektonicznym. 
Wycieczki odbywać się będą raz w miesiącu
w sobotę lub niedzielę. Zaplanowano nastę-
pujące trasy:
* 22 czerwca - wieża rycerska w Siedlęcinie,
Jelenia Góra - Kościół Łaski, Perła Zachodu
* 27 lipca - "Drzewa naszych parków" - spa-
cer po świdnickich parkach
* 18 sierpnia - Góry Wałbrzyskie - Borowa,
Pałac Jedlinka i browar

* 29 września - Ogród Botaniczny we Wroc-
ławiu - Święto Jabłoni, Hala Stulecia, Ogród
Japoński
Na wycieczki wyjazdowe będą obowiązywa-
ły zapisy w punkcie Regionalnej Informacji
Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy. Koszt
wycieczek wyjazdowych to 20 zł oraz koszty
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
Wycieczki stacjonarne są bezpłatne. Ich ter-
miny mogą ulec zmianie ze względu na nie-
przewidziane okoliczności (np. zamknięcie
lub remont obiektu).

SIEDEM PAR 
W sobotę, 11 maja w świdnickim Urzędzie
Stanu Cywilnego odbyły się uroczystości ju-
bileuszowe siedmiu par małżeńskich. 
Medalami za długoletnie pożycie małżeń-
skie, przyznanymi przez prezydenta RP zo-
stało odznaczonych sześć par ze Świdnicy
oraz jedna para z terenu Gminy Świdnica. 
Szacowni Jubilaci  uczcili swoje złote gody,
czyli 50 lat małżeństwa, i są to: Elżbieta i
Stanisław Cisowscy, Emilia i Wiesław Chy-
bowscy, Regina i Jerzy Gołaszewscy, Krysty-
na i Jerzy Lenortowie, Janina i Edmund Łu-
czakowie, Maria  i Henryk Sternalscy, Elż-
bieta i Czesław Ulaniccy.

ciąg dalszy na str. 4
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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

KONCERT ORGANOWY 
26.05.2019 (niedziela), godz. 18:00
Kościół Pokoju w Jaworze
Bilety: 30/25 zł

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

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

WERNISAŻ WYSTAWY WACŁAWA
WANTUCHA
30.05.2019, godz. 18:00
Wacław Wantuch to artysta fotografik i 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.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
wręczyli Prezydent Miasta Świdnicy Beata
Moskal - Słaniewska oraz Wójt Gminy Świd-
nica Teresa Mazurek.
Ceremonia ta, to niezwykły czas nie tylko dla
małżonków, ale także dla całych rodzin. Wy-
wołuje wiele wzruszeń, jest miłą okazją do
spotkania się z  dawno niewidzianymi człon-
kami rodzin, do odświeżenia wspomnień i
wzniesienia toastu za szczęśliwych małżon-
ków. 
Przypomnijmy, że odznaczenia za długolet-
nie pożycie małżeńskie nadawane są przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal
za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi
wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jed-
nym związku małżeńskim 50 lat, jest on wy-
razem uznania za wytrwanie w zobowiąza-
niu, które małżonkowie składali sobie przed
laty. O nadanie odznaczenia występuje Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę
jubilatów lub ich bliskich. 
Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organi-
zuje uroczystości jubileuszowe mieszkań-
ców miasta Świdnicy, gminy Świdnica i gmi-
ny Marcinowice. Nie jest w tym wypadku
istotne, gdzie jubilaci zawierali związek mał-
żeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestro-
wane w księgach znajdujących się w USC
Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis
aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w
innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powin-
ni poinformować o dacie i miejscu zawarcia
związku małżeńskiego przez jubilatów. Poza
aktem małżeństwa konieczne jest okazanie
dowodów osobistych obojga małżonków. Z
uwagi na czas, jaki zabierają formalności
związane z nadaniem i przesłaniem z Kance-
larii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpo-
wiednio wcześnie zwrócić się do USC z pro-
śbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok.
6 miesięcy przed datą jubileuszu).
Pary małżeńskie, które jubileusz złotych go-
dów mają już za sobą, a dotąd nie otrzymały
medali, mogą również otrzymać takie odzna-
czenia. Na uroczystościach jubileuszowych
mile widziane są również pary małżeńskie,
które obchodzą kolejne okrągłe rocznice. W
trakcie uroczystości jubileuszowych organi-
zowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
małżonkowie odnawiają przysięgę małżeń-
ską, Prezydent Miasta Świdnicy, Wójt Gminy
Świdnica i Wójt Gminy Marcinowice wrę-
czają swoim mieszkańcom nadane im odzna-
czenia oraz drobne upominki.

MIASTO DZIECI W ŚWIDNICY PO RAZ
SZÓSTY

Na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji już po raz szósty blisko 1000 ucze-
stników weźmie udział w tegorocznej edycji
Miasta Dzieci. Podczas dwóch turnusów od
2 do 11 lipca, dzieci w wieku od 6 do 12 lat,
ze szkół z terenu Gminy Wiejskiej Świdnica
i miasta Świdnica będą wypoczywać, uczyć

się i bawić. Organizatorzy przygotowali dla
nich moc atrakcji i dziesiątki ciekawych za-
wodów z którymi będą mogli się zapoznać z
bliska. Rekrutację dzieci prowadzą już szkoły
podstawowe. 
- Po tych wszystkich latach wspólnej pracy
jako organizatorzy doskonale wiemy i jeste-
śmy przekonani, że Miasto Dzieci jest inicja-
tywą, która doskonale zaspokaja deficyty do-
brej wakacyjnej zabawy tym, którzy z róż-
nych przyczyn nie mogą wyjechać na waka-
cje. Formuła wydarzenia doprowadzona jest
wręcz do perfekcji, choć pracując z dziećmi
zawsze trzeba szczególnie bacznie czuwać
nad jej przebiegiem. Myślę, że tak jak i dzieci
nie możemy już doczekać się pierwszego
dnia, kiedy się spotkamy - mówi Violetta
Mazurek, koordynator Miasta Dzieci.
Dziewczęta i chłopcy bawiąc się i wcielając
w pracowników przeróżnych zawodów bę-
dą za swoją pracę i zaangażowanie otrzy-
mywać wynagrodzenie w postaci tzw. "tau-
ronków", specjalnej waluty stworzonej na
potrzeby Miasta Dzieci. Dzięki zarobio-
nym pieniądzom będą mogli zakupić wiele
atrakcyjnych artykułów w "Sklepie ma-
rzeń". W ten sposób nauczą się pracy, zara-
biania pieniędzy i podejmowania decyzji,
oczywiście w formie zabawy. Każdy dzień
w mieście rządzonym przez dzieci został
zaplanowany tak, aby mijał w ciekawy spo-
sób. Uczestnicy zostaną podzieleni na gru-
py, które co godzinę będą zmieniały się w
wykonywaniu danego zawodu. Czas nie
będzie mijał wyłącznie na pracy. W prze-
rwie dzieci będą mogły skorzystać z wielu
rozrywek sportowo-rekreacyjnych, a także
zjeść drugie śniadanie i obiad.
Tradycyjnie, na każdym z turnusów będzie
wybierany Prezydenta Miasta Dzieci, który
przez czas trwania półkolonii będzie repre-
zentował najmłodszych w kontaktach z
władzami miasta i  ŚOSiR-u. Tak jak w
świecie dorosłych, wybory poprzedzi kam-
pania wyborcza kandydatów, którzy przed-
stawią swój program i pomysł na rządzenie
miastem. 
Poszukujemy do tego projektu wolontariuszy
- wychowawców półkolonii. Mogą nimi być
osoby, które ukończyły kurs instruktorski dla
kandydatów na wychowawców, mają 18 lat i
co najmniej średnie wykształcenie.
Do zadań wolontariusza będzie należała
opieka nad 10-osobową grupą dzieci, uczest-
ników Miasta Dzieci, a przede wszystkim
asystowanie im podczas zajęć na poszczegól-
nych stanowiskach, w czasie wycieczek, po-
siłków i zabaw. Zgłoszenia kandydatów na
wolontariuszy prosimy przesyłać na adres:
swidnica.miastodzieci@gmail.com

DNI PAPIESKIE NA SPORTOWO
Po raz drugi Dniom Papieskim towarzyszyć
będzie festyn rodzinno-sportowy Wydarze-
nie pod hasłem "Jan Paweł II papieżem spor-
towców" odbędzie się w niedzielę, 19 maja
nad zalewem Witoszówka. Na uczestników
czeka moc atrakcji dla całych rodzin: rekre-
acyjny bieg wokół zalewu, zawody kajako-
we, gry i zabawy, pokazy. Impreza będzie też
miała akcent charytatywny: zbiórka środków
finansowych na rozbudowę i remont placó-
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 - Czy Unia Europejska jest w ogóle potrzebna? 
- Oczywiście! Wątpliwości może budzić sposób jej funkcjonowa-

nia czy przerost biurokracji, ale Unia to jeden z najważniejszych graczy
na politycznej i gospodarczej mapie świata. A Polska ma wreszcie
realną szansę na pełnienie pierwszoplanowej roli w unijnych struktu-
rach. 

- Od czego to zależy? 
- Od zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy w majowych wyborach. 
- Wasi oponenci twierdzą, że zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy

przyniesie dokładnie odwrotny skutek, ze stopniowym "Polexi-
tem" włącznie. 

- Członkostwo silnej Polski w silnej Unii jest w naszym żywotnym
interesie. Rzecz w tym, by nie być w Unii krajem, który - w przenośni
rzecz ujmując - podaje płaszcze innym, ale krajem, który cieszy się
szacunkiem pozostałych. Takim krajem, którego nie traktuje się pre-
tensjonalnie, na przykład poprzez wtrącanie się w kwestie wewnętrz-
nego sądownictwa. Sprawę "Polexitu" poruszają jedynie politycy Ko-
alicji Europejskiej. Może właśnie oni mają taki zamiar? 

- Póki co to wy mówicie, że nie chcecie euro. Tymczasem
Grzegorz Schetyna zapowiada przygotowanie planu wprowadze-
nia tej waluty. 

- Nie chcemy przyjąć tej waluty teraz, tylko wtedy, gdy osiągniemy
poziom Niemiec. Mieszkańcy większości krajów, które przyjęły euro,
stracili. Potwierdza to, że źródłem bogactwa nie jest strefa euro, tylko
odpowiedzialna, prorozwojowa polityka, wspierająca rozwój innowa-
cyjności i przedsiębiorczości. Taką politykę Zjednoczona Prawica pro-
wadzi w Polsce od 2015 roku, ale na przyjęcie wspólnej waluty jest
jeszcze za wcześnie. 

- Wybory do Parlamentu Europejskiego w sposób niespotyka-
ny wcześniej spolaryzowały polską scenę polityczną.

- Rzeczywiście, zaistniały dwa główne ośrodki - Zjednoczona
Prawica i Koalicja Europejska oraz kilka mniejszych ugrupowań. 
Przeciwko nam egzotyczny sojusz zawarły grupy często o rozbieżnych
programach, którym przyświeca tylko jeden cel: przerwać reformy w
kraju poprzez odsunięcie PiS od władzy.  

- Ktoś patrzący z zewnątrz może wysnuć wniosek, że skoro
większość partii w Polsce jest przeciw wam, to właśnie oni będą
stanowić o sile Polski w Parlamencie Europejskim.  

- Takie błędne przekonanie może wynikać z braku pełnej wiedzy
dotyczącej funkcjonowania PE. Politycy Koalicji Europejskiej rozpie-
rzchną się po wielu frakcjach przeciwnych naszemu krajowi. Część z
nich trafi do EPP, gdzie obecnie są Platforma i PSL , inni pewnie do
Zielonych, jeszcze inni do Socjalistów, gdzie funkcjonuje chociażby
SLD, a jeszcze inni do liberałów. Z tej pozornej "siły" nic nie zostanie.
Natomiast Zjednoczona Prawica będzie stanowić monolit, którego
wpływ na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego będzie rzeczy-
wisty.  

- Wyniki tych wyborów będą miały przełożenie na wybory
parlamentarne jesienią?

- Pośrednio na pewno. To są rozstrzygające i kluczowe wybory, w
jakim kierunku pójdzie Europa. Dlatego waga tych wyborów jest
ogromna. To starcie dotyczące Europy wartości: czy powracamy do
tych, na których Unia Europejska powstała, czy godzimy się na coś
zupełnie przeciwnego?  Dlatego na naszych listach są kandydaci zde-
terminowani do działania, a nie poszukiwacze politycznych emerytur,
jak na listach Koalicji. 

- Politycy Koalicji Europejskiej mówią, że ich lista to "lista
gwiazd".

- Chyba czerwonych gwiazd! Przynajmniej patrząc na przeszłość
niektórych liderów 

- Mają jednak wsparcie liderów europejskich. Nawet ci, którzy
do Koalicji nie weszli: konwencję "Wiosny" uświetnił Frans Tim-
mermans.

- Moim zdaniem to ingerencja w wewnętrzne sprawy kraju. Osoby
pełniące znaczące funkcje w organach UE nie powinny wpisywać się
w nurt kampanii wyborczych krajów członkowskich. 

- Mówi tak pani, bo zapowiedziano "ważne przemówienie"
Donalda Tuska? 

- Polacy doskonale pamiętają wagę słów Donalda Tuska. I wtedy,
gdy mówił, że nie będzie podnosił podatków, i wtedy, gdy Platforma
zapowiadała, że nie będzie podnosić wieku emerytalnego. To średnio
wiarygodny polityk i średnio skuteczny szef Rady Europejskiej. Chy-
ba, żeby za skuteczność przyjąć kryzys w Grecji, kryzys migracyjny
czy Brexit. To wszystko obciąża jego kadencję.

- Dlaczego pani kandyduje, skoro Unia jest obciążona takimi
kryzysami?

- Zaproponowano mi, by - o ile uzyskam mandat eurodeputowanej
- dotychczasowe doświadczenia spożytkować w Parlamencie Europej-
skim. Dotyczy to w szczególności pomocy humanitarnej. 

- Unia potrzebuje takiej pomocy? 
- Świat takiej pomocy potrzebuje, a Unia może ludziom pomagać

skuteczniej niż jeden czy dwa kraje. Pomocy humanitarnej na świecie
oczekuje obecnie ok. 164 mln ludzi, to zatrważające. Niestety UE nie
ma dobrego, skoordynowanego planu dotyczącego tej kwestii. Posia-
dając konkretny plan, przy tak obszernym budżecie, Unia mogłaby być
o krok przed przemytnikami ludzi.  

- Kraje zachodnie realizowały pomoc między innymi w postaci
przyjmowania uchodźców. 

- W rozwiązaniu problemu migracji w Europie kluczowa jest
pomoc rozwojowa dla Afryki. Mogę powtórzyć, że przyjmowanie
uchodźców czy migrantów nie jest dobrą odpowiedzią na kryzys
migracyjny. To leczenie choroby, ale nie przyczyn. Pomagać trzeba na
miejscu: jedynie to może odnieść oczekiwany skutek! Za kilkadziesiąt
lat ludność Afryki będzie stanowiła 50 proc. ludności świata. Bez
bardzo dobrze skoordynowanej pomocy, również ze Stanami Zjedno-
czonymi, Europa nie będzie w stanie poradzić sobie z problemem
absorpcji afrykańskich uciekinierów. 

Materiał wyborczy. Sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość.
Ciąg dalszy za tydzień...

CZY UNIA EUROPEJSKA JEST POTRZEBNA? 
ROZMOWA Z KANDYDATKĄ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO BEATĄ KEMPĄ
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Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

ŚWIDNICKA GRYFIADA
31.05.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Świdnicką 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

ŚWIĘTO CZEKOLADY 
01.06.2019 (sobota), godz. 14:00
Park Miejski w Świebodzicach, Wstęp wolny

26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE -
ESKAUBEI & TOMEK NOWAK QU-
ARTET
07.06.2019, godz. 19:30
Koncert zespołu Eskaubei & Tomek Nowak
Quartet- Jazz Rap Band łączącego jako je-
dyny w Polsce, w sposób permanentny pełną
improwizacji grę znakomitych jazzowych
muzyków i rap w języku polskim pozbawio-
ny banału i wulgaryzmów.
Wstęp 20 zł, miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, organizator: ŚOK, Arte

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

ANTONIADA
13.06.2019, godz. 16:30
Serdecznie zapraszamy na "Antoniadę",
czyli Uroczyste Podsumowanie roku oświa-

wek dla osób niepełnosprawnych w Świdni-
cy i powiecie świdnickim. Wstęp wolny! 
 Organizatorami festynu są: Świdnicki Ośro-
dek Sportu i Rekreacji przy współpracy z
Urzędem Miejskim w Świdnicy, Świdnickim
Ośrodkiem Kultury, Fundacją Łączy nas Fo-
otball, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Świdnicy i Świdnicką Grupą Biego-
wą.
Festyn rozpocznie się o godzinie 14.00 i po-
trwa cztery godziny. O 15.00 wystartuje II
Bieg Papieski (zapisy od 13.00 w Bosmana-
cie). Trasa długości nieco ponad dwóch kilo-
metrów wytyczona zostanie wokół akwenu.
Bieg ma charakter rekreacyjny, nie będzie
mierzony czas. Na pierwszych 450 zapisa-
nych uczestników przewidziano pamiątkowy
medal. 
O 16.00 rozpoczną się II Rodzinne Zawody
Kajakowe (zapisy od 15.00 w Bosmanacie).
Dwuosobowe załogi (rodzic+dziecko do 18
lat) będą miały do pokonania dystans ok. 100
metrów. Ilość biegów i system rozgrywki
uzależniony będzie od liczby uczestników.
Limit załóg - 32. 
Część rekreacyjna rozpocznie się o godzinie
14.00. Wokół Bosmanatu staną dmuchańce
dla dzieci oraz miasteczka sportowe LZS i
TKKF Licznikowiec z grami i zabawami.
Będą punkty badań medycznych, przejażdżki
na zwierzętach i przygotowana przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy
strefa gastronomiczna z ciepłymi posiłkami,
ciastem, słodyczami. PSONI zaprosi również
do wzięcia udziału w licytacjach i akcji Kilo-
metry Dobra, w ramach której podjęta zosta-
nie próba pobicia rekordu Guinessa w długo-
ści szeregu monet jednozłotowych. Dochód
z tych atrakcji przeznaczony zostanie na roz-

budowę i remont placówek dla osób niepeł-
nosprawnych w Świdnicy i powiecie świd-
nickim.  
- Do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu
zapraszamy całe rodziny. Atrakcji nie zabrak-
nie, każdy znajdzie coś dla siebie. Hasło im-
prezy - "Jan Paweł II papieżem sportowców"
idealnie wpisuje się w odbywające się w
Świdnicy Dni Papieskie. Po bardzo dobrym
przyjęciu pierwszej edycji imprezy, chcemy
po raz drugi zaakcentować i przypomnieć, jak
wielka wagę do sportu i aktywności fizycznej
przywiązywał nasz wielki rodak i przypo-
mnijmy, patron naszego miasta - mówi Jan
Czałkiewicz, p.o. dyrektora Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

◆ PROGRAM FESTYNU RODZINNO-
SPORTOWEGO "JAN PAWEŁ II PA-
PIEŻEM SPORTOWCÓW" 
19.05.2019 (niedziela) - BOSMANAT, UL.
POLNA DROGA
Czas trwania imprezy: 14.00-18.00
13.00-14.30 - zapisy do Biegu Papieskiego
(Bosmanat)
15.00 - Bieg Papieski
15.00-15.45 - zapisy do Rodzinnych Zawo-
dów Kajakowych (Bosmanat)
16.00 - Rodzinne Zawody Kajakowe

ZBLIŻA SIĘ BIEG MAŁEGO GLADIATO-
RA, RUSZYŁY ZAPISY!

Na sobotę, 22 czerwca zaplanowano drugą
edycji Biegu Małego Gladiatora Matex. W
tym roku przeszkodowy bieg dla dzieci odbę-
dzie się przy Bosmanacie nad Zalewem Wi-
toszówka. Ruszyły już zapisy na to wydarze-
nie!
Trzeba będzie wspinać się, czołgać, pokonywać
przeszkody, a czasem nawet umorusać w bło-
cie!  Pociechy w wieku od 4 do 12 lat do wzięcia
udziału Biegu Małego Gladiatora MATEX za-
praszają Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji,
firma Matex. Trasę wybuduje i zawody przepro-
wadzi Stowarzyszenie Anngells Run. W orga-
nizację imprezy zaangażowana jest również
Świdnicka Grupa Biegowa.
Areną Biegu Małego Gladiatora MATEX bę-
dzie teren przy Bosmanacie Świdnickiego

ciąg dalszy ze str. 4

http://www.domsenioracm.pl
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Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Polna Droga).
Zapisy internetowe odbywają się za pośred-
nictwem serwisu data sport pod adresem:
https://online.datasport .pl/zapisy/portal/za-
wody.php?zawody=4871&fbclid=IwAR3f
VgD_PYtAnsrYBnuPZsDb34D2JVwZ01
INISa48_phWAysqhi_jqq7t6s
Limit miejsc wynosi 500 dzieci. Udział jest
bezpłatny. Start imprezy planowany jest na
godzinę 9.00.
Biegowi towarzyszyć będą atrakcje dla dzieci
oraz atrakcyjne prezentacje łazienek, kotłów
gazowych i pomp ciepła, kotłów stałopal-
nych na pellet, przygotowanymi przez firmę
MATEX oraz jej partnerów
- Drugi raz podjęliśmy się współorganizacji
biegu. Mamy nadzieję, że tak jak przed ro-
kiem dzieci, które wezmą udział w biegu
przeżyją niezapomnianą przygodę i będą do-
brze bawiły się na naszych obiektach - mówi
Jan Czałkiewicz, p.o., dyrektora Świdnickie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
- Impreza jest wyrażeniem podziękowania
dla wszystkich świdniczan, którzy skorzystali
z naszej oferty, zaproszeniem do odwiedzin
w naszym salonie, ale przede wszystkim chę-
cią zrobienia czegoś wyjątkowego dla lokal-
nej społeczności - dodają przedstawiciele fir-
my Matex.  

DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

8 maja, po raz kolejny, obchodziliśmy Dzień
Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną organizowany przez Polskie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną koło w Świdnicy.

Uroczystości rozpoczęły się przed budyn-
kiem Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie organi-
zatorzy powitali zgromadzonych gości. 
W krótkich słowach Wiceprezes Stowarzy-
szenia Ewa Kowalska przypomniała ideę
obchodów Dnia Godności oraz zaprosiła
wszystkich do przemarszu kolorowym po-
chodem na świdnicki rynek. Po powitaniu
i krótkich przemówieniach kolorowy i roz-
śpiewany korowód przemaszerował na Pl.
Grunwaldzki, gdzie zorganizowano dalsze
obchody Dnia Godności. Powiat Świdnicki
na obchodach reprezentowali Starosta
Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wicestarosta
Zygmunt Worsa, Członek Zarządu Powiatu
Alicja Synowska oraz Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych Agata Stecz-
ko-Szymańska.

109 URODZINY PANA STANISŁAWA KO-
WALSKIEGO

14 kwietnia swoje 109 urodziny obchodził
Pan Stanisław Kowalski najstarszy lekkoat-
leta w Polsce, Europie, a może i na świecie .
Pan Stanisław co prawda nie planuje już star-
tów, ale nadal ma w sobie dużo życiowej
energii i pogody ducha. 
Z okazji urodzin, Starosta Świdnicki Piotr
Fedorowicz i Wicestarosta Zygmunt Worsa,
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towego 2018/2019 w Młodzieżowym Domu
Kultury.
Wstęp wolny, miejsce: sala widowiskowa w
I LO, ul. Pionierów 30, organizator: MDK

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...

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-
stytucji przygotowuje-max 3 piosenki. Jed-

ciąg dalszy na str. 8
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złożyli solenizantowi serdeczne życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz do-
biegnięcia do kolejnej setki. Przypomnijmy,
Pan Stanisław Kowalski, rocznik 1910, swoją
sportową przygodę rozpoczął w wieku lat
104. Do tej pory na Mistrzostwach Polski
Weteranów w Lekkiej Atletyce, wynikiem
7.50, ustanowił nowy rekord Europy w kate-
gorii M 100 w rzucie dyskiem. Pan Stanisław
ustanowił także nowe rekordy Polski oraz
rekordy Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą
(4, 27), rzucie dyskiem (7,50) i biegu na 100
m. (34, 50). Jego ostatni start miał miejsce
podczas XXV Halowych Mistrzostw Polski
Weteranów w Lekkiej Atletyce w Toruniu, 12
marca 2016 r. Starostowie, wraz z Prezydent
Świdnicy, odwiedzili Pana Stanisława Ko-
walskiego 8 maja.

W MDK...
◆ A ŹRÓDŁO WCIĄŻ BIJE...

8 maja w ramach obchodów Dna Zwycięstwa
odbył się koncert piosenek Jacka Kaczmar-
skiego "A źródło wciąż bije". Występ przy-
gotowany został przez Studio Piosenki pod
kierunkiem Mirosława Jabłońskiego i oparty
w całości o utwory  Kaczmarskiego , nazy-
wanego bardem Solidarności.
Działalność artysty-
czną Kaczmarski
rozpoczął w poło-
wie lat 70. Zadebiu-
tował na Warsza-
wskim Jarmarku
Piosenki w 1976 ro-
ku, a rok później na
Studenckim Festi-
walu Piosenki w
Krakowie zdobył
nagrodę za utwór
"Obława". Związa-
ny był z kabaretem
"Pod Egidą" Jana
Pietrzaka.W 1979
roku wraz z Przemy-
sławem Gintro-
wskim i Zbignie-
wem Łapińsk im
przygotował pro-
gram poetycki "Mu-
ry" .  Nast ępnym
wspólnym progra-
mem był "Raj". W
1981 roku Jacek Ka-
czmarski zdobył na-
grodę dziennikarzy
na Festiwalu Pio-
senki Polskiej w
Opolu za "Epitafium
dla Włodzimierza
Wysockiego", a na-
stępnie (w sierpniu)
drugą nagrodę na
Festiwalu Piosenki
Prawdziwej w
Gdańsku. Kolejne

programy to "Muzeum" - poetyckie interpre-
tacje polskiego malarstwa nawiązujące do
ostatnich dwustu lat polskiej historii - oraz
"Krzyk" z tytułowym utworem napisanym do
obrazu Edwarda Muncha. Utwór "Mury" stał
się, wbrew pierwotnemu znaczeniu, hymnem
rodzącej się "Solidarności" i antykomunisty-
cznej opozycji.
Na koncercie Usłyszeliśmy następujące
utwory: Modlitwa o wschodzie słońca, Baj-
ka, Starzy ludzie w autobusie, Ballada
wrześniowa, Ballada o bieli, Mimocho-
dem, Zbroja, Niech, Teodycja, Encore, je-
szcze raz, Przedszkole, Opowieść pewnego
emigranta, Mury, Autoportret Witkacego,
Źródło. Wystąpili uczestnicy pracowni mu-
zycznej Mirosława Jabłońskiego z koła gi-
tar klasycznych: Weronika Waśniowska,
Daniel Kłos, Studio Piosenki Juniors: Maja
Kielar, Lena Kozioł, Marta Moląg oraz so-
liści ze Studia Piosenki: Martyna Korkie-
wicz, Paulina Dobroń, Natalia Walusiak,
Aleksandra Herbut, Agata Wiśniewska,
Natalia Błoch , Angelika Ślęzak, Sandra
Olczak, Małgorzata Dworecka. Koncert
poprowadzili uczestnicy pracowni teatral-
nej Joanny Chojnowskej: Dagmara Bren-
dowska i Franciszek Tabor.   Nad całością
od strony technicznej czuwali: Leszek Ma-
tus i Adam Broźbar. Wykorzystano proje-
kcję filmową w celu przybliżenia młodszej
publiczności sensu wyśpiewanych utwo-
rów. Całość stanowiła bardzo dobra lekcję
zarówno historii jak i patriotyzmu.

info: MDK Świdnica

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
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-
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◆ I MEMORIAŁ SZACHOWY SALO
LANDAUA
12 maja 2019 r. w kilka dni po rocznicy
zakończenia II wojny światowej świdnicka
społeczność szachowa wraz z licznymi gość-
mi z całego Dolnego Śląska uczciła tragicz-
nie zmarłego szachistę rozgrywając pierwszy
Memoriał Szachowy Salo Landaua. W tur-
nieju wzięło udział 120 szachistów. Druga
odsłona Memoriału odbędzie się 10 maja
2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kon-
ferencyjnym Krzyżowa.
Salo Landau urodził się 1 kwietnia 1903 roku
w Bochni w rodzinie polskich Żydów. Po
wybuchu I wojny światowej jego rodzina
przeniosła się do Wiednia, a Salo został wy-
słany do przyjaciół w Rotterdamie. W latach
trzydziestych odniósł liczne sukcesy szacho-
we, dzięki którym zaliczany był do czoło-
wych szachistów Holandii i do szerokiej czo-
łówki światowej (według współczesnych ob-
liczeń rankingowych zajmował około 50.
miejsce na świecie). W 1936 r. zdobył złoty
medal w indywidualnych mistrzostwach kra-
ju. We wrześniu 1942 r. został złapany z
powodu swojego żydowskiego pochodzenia
i przewieziony do filii niemieckiego obozu
koncentracyjnego Gross Rosen we wsi Gro-
dziszcze obok Świdnicy, gdzie zmarł pra-
wdopodobnie 31 marca 1944 r ., czyli w
przeddzień swoich 41. urodzin. Jego żona i
kilkuletnia córka zginęły 12 października
1944 r. w Auschwitz.
Wśród seniorów z kompletem punktów
zwyciężył faworyt - Paweł Kowalczyk
(Wieża Pęgów). Drugi był reprezentant go-
spodarzy - Kamil Gałuszka (KSz GAMBIT
MDK Świdnica), a trzeci Mariusz Janduła
(Dzierżoniów). Jedyną i najlepszą seniorką
była Ewelina Omańska (Świdnica), dla któ-

rej był to pierwszy start turniejowy (gratula-
cje!).
Wśród juniorów do 18 lat tryumfował Michał
Fiedorek, który wyprzedził Kamila Kułtuc-
kiego (obydwaj KSz Polonia Wrocław).
Trzecie miejsce zajął Oskar Perek (KSz
GAMBIT MDK Świdnica). Najlepszą ju-
niorką turnieju została Wiktoria Śmietańska
(KSz Polonia Wrocław). Drugie miejsce za-
jęła Justyna Łochina (Wrocławski KS Koper-
nik).
W Grupie B (do 14 lat) zwyciężyła Tatiana
Rybka (UKS Giecek Radków). Drugie miej-
sce wśród dziewcząt zajęła Maja Popczyńska
(MUKS MDK Śródmieście Wrocław), a trze-
cie Weronika Komaniecka (GLKS Goniec
Żarów). Wśród chłopców zwyciężył Rado-
sław Zawada (UKS Giecek Radków). Drugi
był Oskar Lesiak (KSz GAMBIT MDK
Świdnica), a trzeci Mateusz Uhryn (MUKS
MDK Śródmieście Wrocław) .
W Grupie C (do 10 lat) pierwsze miejsce zajął
Łukasz Uhryn (MUKS MDK Śródmieście
Wrocław). Drugie miejsce zajął Igor Śliwo-
wski, a trzecie Jakub Zieliński (obydwaj KSz
GAMBIT MDK Świdnica). Najlepszą sza-
chistką w tej grupie okazała się reprezentan-
tka gospodarzy - Roksana Zapolska, która
wyprzedziła Weronikę Woźny (obydwie KSz
GAMBIT MDK Świdnica) i Barbarę Tom-
czak (SP Jaworzyna Śl.).
W najmłodszej grupie turniejowej (Grupa D,
do 8 lat) zwyciężyła Michalina Popczyńska

(MUKS MDK Śródmie-
ście Wrocław). Drugie
miejsce wśród dziew-
cząt zajęła Klaudia Ku-
czak (UKS Szach-Mat
Przemków), a trzecie
Maja Borkowska
(GLKS Goniec Żarów).
Najlepszym szachistą
do 8 lat okazał się Adam
Gibała (Wrocław). Dru-
gi był Adam Kądziołka
(GLK S Goniec Ża-
rów), a trzeci Sławomir
B ancarewicz (KSz
GAMBIT MDK Świd-
nica).
Turniej sędziował IA
Rafał Siwik. Pomagali
mu: Wojciech Kowal-
czuk (sędzia pomocni-
czy, MDK Świdnica),
Marcin Kruk oraz Ma-
rek Śliwowski (Stowa-
rzyszenie Klub Szacho-
wy GAMBIT MDK
Świdnica), Leszek Ma-
tus oraz Adam Brożbar
(dział  imprez MDK
Świdnica).
Sponsorami turnieju by-
li: Urząd Miejski w
Świdnicy oraz Stowa-
rzyszenie Klub Szacho-
wy GAMBIT MDK
Świdnica.

info: MDK Świdnica
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li, tradycyjna melodia amerykańska, i pol-
skie, autorskie kompozycje stworzone spe-
cjalnie dla tego zespołu.
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

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTY-
STYCZNEJ SENIORÓW
Data: 25 maja 2019
Godzina: 15.00
Miejsce: świdnicki Rynek
Bilety: wstęp wolny

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na IV
Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów
Świdnica 2019, który odbędzie się 25 maja,
od godz. 15.00 na świdnickim Rynku.
Patronatem honorowym przegląd objęli:
Prezydent Miasta Świdnicy - Beata Moskal-
Słaniewska, Starosta Świdnicki - Piotr Fedo-
rowicz, Wójt Gminy Świdnica - Teresa Ma-
zurek
Przegląd adresowany jest do seniorów z te-
renu powiatu świdnickiego - działających w
klubach seniora, domach kultury, domach
pomocy społecznej, oddziałach Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
i w innych środowiskach seniorskich - za-
równo w zespołach artystycznych, jak i do
wykonawców indywidualnych pragnących
zaprezentować swoją pracę artystyczną.
Celem przeglądu jest prezentacja dorobku
artystycznego seniorów, poszukiwanie no-
wych form pracy artystycznej, stworzenie
możliwości wymiany doświadczeń dla se-
niorów, instruktorów i animatorów działal-
ności kulturalnej, integracja społeczna i
aktywizacja środowiska senioralnego.
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06.05.2019r. o godz. 14:30 
Operator monitoringu wizyjnego zauważył na
Placu Jana Pawła II młodego mężczyznę, który
siedząc na ławce degustował piwo i zagryzał je
słonecznikiem. Na domiar złego, łupy ze słone-
cznika rzucał pod nogi choć kosz na śmieci miał
w zasięgu ręki. Degustację tą przerwał patrol
straży miejskiej, karząc mężczyznę wysokim
mandatem karnym.
06.05.2019r. o godz. 20:00 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie
dotyczące otwartego pojazdu pozostawionego na
ulicy Saperów z kluczykiem w stacyjce. Roztarg-
niony kierowca mógł łatwo stracić pojazd. Skie-
rowany na miejsce patrol dość szybko odnalazł
właściciela samochodu, którego odwiedziny
strażników kompletnie zaskoczyły. Strażnicy
odebrali podziękowania, choć faktycznie należa-
ły się one osobie, która zauważyła kluczyki w
stacyjce i poinformowała dyżurnego straży miej-
skiej.
07.05.2019r. o godz.8:41 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o
zakłócaniu przebiegu matur w II LO przy ulicy
Równej. Tym razem nie był to kolejny alarm
bombowy, lecz zdecydowanie bardziej przy-
ziemna dolegliwość. Otóż na teren przyległy do
szkoły wkroczyła firma, której pracownicy przy
użyciu kos spalinowych wykaszali rozległy teren
wokół szkoły. Odgłosy pracujących kosiarek
zdecydowanie nie sprzyjały pracy umysłowej
maturzystów. Prośba personelu szkoły, aby prace
wstrzymać na czas pisania matur spełzła na ni-
czym. Pracownicy firmy stwierdzili, że mają zle-
cenie, a matury to nie ich problem. Dyrekcja
szkoły zdecydowała się zawiadomić o całej sytu-
acji straż miejską. Niestety pracownicy nadal nie
chcieli przerwać pracy. Dopiero interwencja u
zleceniodawcy pomogła. Koszenie traw przeło-
żono na inny termin, a maturzyści mogli w ciszy
i spokoju przystąpić do najważniejszego w ich
życiu egzaminu.
09.05.2019r. o godz.22:15 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie
dotyczące lekko ubranego mężczyzny prze-

bywającego na ulicy Wrocławskiej w rejonie "że-
laznego mostu". Zgłaszający zaniepokoił się fa-
ktem, iż w dniu tym było wyjątkowo chłodno.
Skierowany na miejsce patrol zastał znanego z
wcześniejszych interwencji bezdomnego. Męż-
czyzna posiadał w torbie ciepłą odzież  jednak,
jak stwierdził nie było mu zimno i nie oczekiwał
od straży żadnej pomocy. Już po godzinie (23.15)
mieszkańcy budynku nr 31 przy ulicy Wrocła-
wskiej zgłosili, że jakiś mężczyzna chodzi po
klatce schodowej budynku i dzwoni do wszy-
stkich mieszkań. Na miejscu patrol straży miej-
skiej zastał mężczyznę, z którym godzinę wcześ-
niej rozmawiano. Nie był on w stanie wyjaśnić
dlaczego niepokoił mieszkańców tej kamienicy.
Ponownie odmówił przyjęcia jakiejkolwiek po-
mocy i wyszedł z budynku. W sytuacjach podo-
bnych każdy potrzebujący może znaleźć pomoc
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jed-
nak musi na to wyrazić zgodę.

***
Samoprzylepne kartki zawierające treści

reklamowe co pewien czas pojawiały się na
bramach, klatkach schodowych, ogrodze-
niach, lampach ulicznych i wielu innych
miejscach nie bacząc na fakt, iż uszkadzana
jest w ten sposób własność prywatna czy też
gminna. Oczywiście czyn taki jest to zabro-
niony i zagrożony karą do 5000 złotych.
Przez pewien czas sprawca pozostawał bez-
karny, jednak 13 maja okazał się dla tej
osoby wyjątkowo pechowy. Na osiedlu Za-
rzecze w godzinach popołudniowych miesz-
kaniec Świdnicy zauważył kobietę, która
rozklejała ogłoszenia w każdym możliwym
miejscu. Wystarczył jeden telefon pod nu-
mer 986 i już po chwili strażnicy rozmawiali
ze sprawcą wykroczenia. Interwencja za-
kończyła się nałożeniem mandatu w kwocie
500 zł. Niestety ustalono, że nie była to
jedyna osoba rozklejająca ogłoszenia tego
typu, zatem nie był to ostatni mandat, który
strażnicy wypiszą w tej sprawie.

info: SM Świdnica (sm.świdnica.pl)

DNI ŚWIDNICY - DZIEŃ 1
Data: 31 maja 2019

Rynek - wstęp wolny
godz. 10.00 - Gryfiada
godz. 15.30 - Wręczenie statuetek w konkur-
sach: Tato Roku 2019 oraz Passion
(organizator Fundacja Volto Amore, współ-
organizator Gmina Miasto Świdnica)
godz. 16.00 - Arka Noego
godz. 18.00 - "Muzyczna stopklatka" - kon-
cert muzyki filmowej i musicalowej
(PSM I i II st., Chór Pryma Voce z III LO w
Świdnicy)

OSiR - wstęp 2 zł
godz. 19.30 - Plethora
godz. 21.00 - Doda & Virgin

DNI ŚWIDNICY - DZIEŃ 2
Data: 1 czerwca 2019

Rynek - wstęp wolny
godz. 12.00-18.00 - Święto Dzika
godz. 12.00  - Zespół Pieśni i Tańca "Jubi-
lat", Mażoretki Prima,
dziecięcy zespół "Mały Jubilat"
godz. 13.30 - Festiwal Wrażeń oficjalne
otwarcie projektu oraz występ zespołu Totus
Musicus
(MDK)
godz. 14.00 - Dziki Chór  pod dyrekcją Ka-
tarzyny Szymko-Kawalec
godz. 14.30 - Studio Muzyczne "Katharsis"
godz. 15.00 - Laureaci konkursu sygnali-
stów myśliwskich o Kryształowy Róg w
Świdnicy - edycja XVIII
godz. 15.30 -  Koncert muzyki myśliwskiej
zespołu sygnalistówmyśliwskich "Odgłosy
Kniei"
godz. 16.00 -  Zespół Tańca Narodowego i
Estradowego "Krąg", dziecięcy zespół "Ma-
ła Świdnica"

OSiR - wstęp 2 zł
godz. 18.00 - Nullizmatyka
godz. 19.30 - Łona, Webber & The Pimps
godz. 21.00 - Patrycja Markowska

DNI ŚWIDNICY - DZIEŃ 3
Data: 2 czerwca 2019

Rynek - wstęp wolny
godz. 8.00 - Giełda Staroci, Numizmatów i
Osobliwości
OSiR - wstęp wolny
godz. 12.00-17.00 - Piknik sportowy

OSiR - wstęp 2 zł
godz. 18.30 - Andre
godz. 20.00 - Danzel z zespołem

26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE -
ESKAUBEI & TOMEK NOWAK QU-
ARTET [koncert]
Data: 7 czerwca 2019
Godzina: 19.30
Miejsce: klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Bilety: 20 zł

Koncert zespołu Eskaubei & Tomek No-
wak Quartet- Jazz Rap Band łączącego
jako jedyny w Polsce, w sposób perma-
nentny pełną improwizacji grę znakomi-
tych jazzowych muzyków i rap w języku

www.expressem.eu

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
www.expressem.eu10

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo

NYYC  AY LD TE E
RM NAI A

TM YE W

D NA EK JA

www.akupunktura.org.pl



www.expressem.eu

◆ "HECA 2019"
Grupa "Pierrot" z Młodzieżowego Domu
Kultury w Świdnicy zakwalifikowała się na
XXX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dzie-
cięcych i Młodzieżowych "Heca 2019" w
Płocku. Spektakl teatralny pt. "Historia pewne-
go Kwaczka" w reż. Wioletty Ziobrowskiej i z
muzyką Dariusza Jarosa będzie rywalizował z
najlepszym teatrem w Polsce i Białorusi.
Brawo dla "Pierrot": Amelia Jaskuła, Hania
Stanejko, Liwia Żak, Marek Angierman, Zu-
zia Moas, Karolina Partyczna, Marcelina Ra-
dwańska, Ania Piskorz, Miłosz Stolpiński,
Pola Żak.

info: MDK Świdnica

◆ KAROLINA KOCH I RADEK TEUER-
LE NA GALI FINAŁOWEJ
Reprezentanci MDK Karolina Koch i Radek
Teuerle z koła "Klawiatura" p. Agnieszki Ba-
nach wystąpią w gronie laureatów na Gali
Finałowej II edycji Konkursu "Zostań Wir-
tuozem II", która odbędzie się 15 maja 2019r.
o godzinie 18:00 w Międzynarodowym Cen-
trum Konferencyjnym w Krzyżowej. Nasi
uczniowie zostali zgłoszeni przez nauczycie-
la do udziału w tym konkursie i po weryfika-
cji wniosków zostali zaproszeni do udziału w
koncercie finałowym przez Honorową Kapi-
tułę złożoną z członków Stowarzyszenia
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich,
głównego organizatora tego konkursu. Nale-
ży zaznaczyć, że konkurs ten odbywa się pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
Świdnicy oraz Prezydenta Miasta Wałbrzy-
cha.

info: MDK Świdnica

WSPÓLNIE WYPROMUJEMY ARTY-
STÓW

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w
Policach nad Metuji realizuje projekt "Sło-
wem i obrazem" dofinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej 2014-
2020 Interreg V - A Republika Czeska - Pol-
ska oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis. Numer projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.
20 tysięcy euro dofinansowania dostała Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Świdnicy na
wspólny projekt z biblioteką w Policach nad
Metuji na promocję polskich i czeskich twór-
ców pogranicza. Całkowita wartość projektu
to około 28 122,51 tys. euro.
Projekt "Słowem i obrazem", na realizację
którego obie placówki uzyskały dofinanso-
wanie, zakłada szereg działań z zakresu lite-
ratury, fotografii, grafiki, mających na celu
przybliżenie kultury polskiej i czeskiej two-
rzonej przez artystów z pogranicza. Do końca
października zaplanowano m.in. warsztaty
plenerowe w Policach nad Metuji oraz kon-
kurs, w którym wyłonieni zostaną autorzy z
dorobkiem literackim (jeden z Polski, drugi z
Czech), którym zostanie wydana książka w

polskim pozbawiony banału i wulgary-
zmów.
Zespół łączy na swoich koncertach kilka
pokoleń słuchaczy w przystępny sposób po-
kazując młodym słuchaczom hip hopu ele-
menty muzyki improwizowanej, a starszej
publiczności rap podany w formie łamiącej
stereotypy związane z tym gatunkiem. W
ciągu 4 lat działalności zespół zagrał blisko
100 koncertów, w każdym miejscu spotyka-
jąc się z entuzjastycznym przyjęciem!
Zespół jest po wydaniu swojego drugiego,
świetnie przyjętego albumu "Tego Chcia-
łem", który ukazał się nakładem wydawnic-
twa For Tune, a który (podobnie jak debiu-
tancki "Będzie Dobrze") entuzjastycznie
komplementowali m.in. Michał Urbaniak,
Vitold Rek i Adam Baruch!
Aktualnie przygotowuje się do wydania trze-
ciego albumu wiosną 2019 roku. 
Zespół dwa lata z rzędu (2015, 2016) z rzędu
podwójnie zwyciężył w plebiscycie Radia-
Jazz.FM i magazynu JazzPress w katego-
riach "polski jazzowy zespół roku" i "polska
jazzowa płyta roku". Dwa razy z rzędu wy-
stąpił również na zaproszenie organizatorów
na festiwalu Jazz nad Odrą, wzbudzając falę
pozytywnego odbioru. Występował również
na innych ważnych festiwalach m.in. Hip
Hop Kemp, Tarnów Jazz Contest, Jazz Wol-
ności, Hałda Jazz, Jazzonalia czy RCK PRO
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tłumaczeniu na oba języki. Podczas finału,
który zaplanowano na połowę czerwca w
Świdnicy odbędzie się wystawa poplenerowa
połączona z promocją książek. Podsumowa-
nie odbędzie się także jesienią po czeskiej
stronie, a następnie wystawa wróci do Polski.
To nie pierwszy projekt zrealizowany wspól-
nie przez obie biblioteki. W 2012 r koordy-
nowały "Literackie Inspiracje". - Biblioteki
prowadzą współpracę od lat. Pomysł wspól-
nego projektu zrodził się podczas kolejnej
wizyty partnerskiej. Na etapie przygotowy-
wania się do napisania wniosku odbywały się
spotkania dyrektorów placówek, pomysło-
dawcy projektu oraz zespołów realizujących
projekt po obu stronach. Tym projektem
chcemy przybliżyć świdniczanom i Czechom
dorobek artystów i twórców pogranicza, któ-
rzy cieszą się uznaniem w swoim kraju, ale
zupełnie nie są znani u sąsiadów - mówi Ewa
Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej w Świdnicy.

Mikroprojekt "Słowem i obrazem" współ-
finansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bu-
dżetu państwa za pośrednictwem Euroregio-
nu Glacensis w ramach Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020
"Przekraczamy granice"

info: MBP Świdnica

XXXIX DNI OTWARTE DORADZTWA
ROLNICZEGO W ŚWIDNICY

Regionalne i lokalne produkty, rękodzieło,
zagrody agroturystyczne i gospodarstwa edu-
kacyjne, konkursy dla dzieci i występy ze-
społów ludowych.
Zapraszamy w sobotę 18 maja do Świdnicy
na XXXIX Dni Otwarte Doradztwa Rolni-
czego.
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
już po raz trzydziesty dziewiąty organizuje
imprezę, która służy promocji obszarów
wiejskich oraz nawiązywaniu kontaktów w
branży rolniczej na Dolnym Śląsku. Spotka-
nie ma pokazać, dolnośląskie rolnictwo jako
dynamicznie rozwijającą się część gospodar-
ki naszego regionu. Dolny Śląsk to także
atrakcyjne turystycznie tereny z bogatą ofertą
agroturystyczną i edukacyjną (zagrody edu-

www.expressem.euwww.expressem.eu

Jazz z gościnnym udziałem legendarnego
Michała Urbaniaka! 
W skład zespołu wchodzą czołowi polscy jaz-
zmani młodego i średniego pokolenia: Tomasz
Nowak, Kuba Płużek, Alan Wykpisz, Filip
Mozul oraz raper i tekściarz: Eskaubei
Tomek Nowak - współpracownik Nigela
Kennedy i Jarosława Śmietany a także mu-
zyków z zespołu Amy Winehouse (obecnie
koncertuje w projekcie Amy Lives). Wykła-
dowca akademicki, ceniony sideman. Obec-
nie współpracuje również z Adamem Nowa-
kiem (Raz Dwa Trzy) i Karimem Martuse-
wiczem (Voo Voo) w projekcie Akustyk
Amigos i z Vitoldem Rekiem w p rojekcie
Vitold Rek & the Spark.
Kuba Płużek - wychowanek i członek zespo-
łów Janusza Muniaka, ma na koncie świetnie
przyjęte autorskie płyty. Do swoich zespo-
łów zapraszali go m.in. Michael "Patches"
Stewart i Greg Osby. Laureat wszystkich
najważniejszych wyróżnień i nagród prze-
widzianych dla młodych jazzmanów łącznie
z finałem i wyróżnieniem na Montreux Pia-
no Competition i nominacją do Fryderyka .
Czołowy i jeden z najbardziej kreatywnych
polskich pianistów jazzowych.
Alan Wykpisz - Członek High Definition
Quartet z którym był nominowany do nagro-
dy Fryderyk 2014 w kategorii Jazzowy De-
biut za płytę pt."Hopasa". Jest stypendystą
Ministra Szkolnictwa Wyższego, laureatem
zarówno indywidualnym jak i zespołowym
takich konkursów jak: Jazz Hoeilaart 2011,
Bass2012 Copenhagen czy Krokus Jazz
2011. Współtworzy również m.in. Vehe-
mence Quartet i Mateusz Gawęda Trio. Kon-
certował na kilku kontynentach, m.in. z ta-
kimi osobistościami jak: Dave Liebman,
Randy Brecker czy Joel Frahm.
Filip Mozul - charyzmatyczna postać na kra-
kowskiej scenie, muzyk sesyjny z doświad-
czeniem w nowojorskich studiach nagranio-
wych. Współpracuje m.in. z Agressiva 69 i
Beatą Przybytek. Grał m.in. w Trebunie Tut-
ki oraz w zespole Eastcom amerykańskiego
basisty Steve‘a Logana, współpracował z
Grażyną Łobaszewską.
Bartłomiej Skubisz "Eskaubei" - raper z 20-
letnim stażem, pionier łączenia rapu z ele-
mentami jazzu. Współtwórca formacji Sop-
hia Grand Club oraz członek projektu Vitold
Rek & the Spark. Współpracuje również z
Michałem Urbaniakiem, Zbigniewem Ja-
kubkiem i formacją Orange Trane. W czerw-
cu 2017 nagrodzony przez Prezydenta Mia-
sta Rzeszowa za działalność artystyczną.
Mr Krime - Wojtek Długosz, krakowski dj,
producent, multiinstrumentalista. Pionier
turntableism-u w Polsce. Aktywny na scenie
od ponad 20 lat. Współpracował z czołówką
zarówno jazzowej jak i hip hopowej sceny.
Lider własnej Formacji Mr Krime Live
Band, członek zespołów Pawła Kaczmar-
czyka, Moniki Borzym czy formacji El Gre-
co. Kompozytor muzyki teatralnej, autor
płyt, mixtape-ów, od lat występuje w najle-
pszych klubach w Polsce ze swoimi setami
dj-skimi.  Ostatnio produkcyjnie aktywny
pod pseudonimem Late Night Science.

ciąg dalszy na str. obok
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W Świdnicy w r. 1752 urodził się Johann
Wilhelm Krause, malarz. Mało o nim wie-
my. Znany jest jako ten, który sepią (cie-

mnobrunatną farbą stosowaną w technice
farb wodnych oraz w rysunkach piórkiem)
w 1797 r. wykonał krajobraz, gdzie wid-
nieją ruiny świątyni. Krajobraz ten oglą-
dać można było w albumie z lat 1796-

1800 przechowywanym w Zurychu w
Szwajcarii. 

Krause działał głównie w Wirtembergii. Na
Śląsku chyba nie ma żadnych jego obrazów. 

Edmund Nawrocki
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J. W. Krause, malarz urodzony w Świdnicy

kacyjne) oraz smaczne produkty lokalne i
regionalne. Impreza będzie okazją do integra-
cji i budowania sieci kontaktów pomiędzy
rolnikami i przedsiębiorcami wiejskimi, pro-
ducentami i handlowcami z branży rolniczej
oraz doradcami rolniczymi i pracownikami
innych instytucji zaangażowanych w rozwój
obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku.
W programie:
* stoiska z produktami regionalnym i trady-
cyjnymi oraz rękodziełem
* stoiska promujące dolnośląskie rolnictwo,
gospodarstwa agroturystyczne i zagrody
edukacyjne,
* seminarium na temat przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich,
* konkursy tematyczne i atrakcje dla dzieci.
* występy zespołów ludowych
W punktach informacyjnych uczestnicy im-
prezy będą mogli uzyskać fachową wiedzę
m.in. na temat technologii produkcji, rozwo-
ju obszarów wiejskich, możliwości uzyska-
nia wsparcia z unijnych środków pomoco-
wych, odnawialnych źródeł energii, środków
do produkcji rolniczej czy oferty doradztwa
rolniczego.
XXXIX Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego
w Świdnicy rozpoczną się w sobotę 18 maja,
o godzinie 11.00, na placu przy ul. Wałbrzy-
skiej 25/27 w Świdnicy.
Wstęp wolny.

GMINA ŚWIDNICA

RUSZA PRZEBUDOWA DROGI WOJE-
WÓDZKIEJ 382 W MIEJSCOWOŚCI BO-
LEŚCIN

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i
kierowców, rusza przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 382 w miejscowości Boleścin.
Wykonawcą inwestycji jest Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. w Świdnicy.  Apelujemy do pie-
szych, kierowców i podróżujących o zacho-
wanie szczególnej ostrożności podczas prze-
jazdów tą trasą.
Zadanie realizowane będzie w porozumieniu
z DSDiK we Wrocławiu, z dofinansowaniem
ze środków Samorządu Województwa Do-
lnośląskiego. W ramach przebudowy wyko-
nane zostaną dwie zatoki autobusowe wraz z
chodnikami i oświetlonym przejściem dla
pieszych. Planowany termin zakończenia ro-
bót - sierpień 2019 r. Wykonanie zatok wy-
datnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa

mieszkańców Boleścina i podróżujących
drogą wojewódzką nr 382. Koszt realizacji
zadania to ponad 400 tys. zł, w tym dofinan-
sowanie Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego 40%.
W związku z realizacją inwestycji nastąpi
zmiana organizacji ruchu drogowego na pla-
nowanym odcinku drogi, poprzez miejscowe
zwężenie jezdni i zastosowanie sygnalizacji
świetlnej. 

ŚWIADOMY JUNIOR W BYSTRZYCY DO-
LNEJ

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Słotwinie
prowadzą regularne spotkania z mieszkańca-
mi gminy i uczniami gminnych placówek
oświatowych w ramach ogólnopolskich pro-
gramów prewencyjnych i profilaktycznych.
Tym razem postanowili odwiedzić przed-
szkolaków w Bystrzycy Dolnej.
Wizyta st. sierż. Marty Balewicz oraz asp.
Adama Kłyszejko związana była z realizacją
programu "Świadomy Junior". Mali słucha-
cze dowiedzieli się jakie zagrożenia czyhają
na nich w drodze z domu do szkoły, na co
zwracać uwagę i czego unikać. Dzielnicowa
w trakcie spotkania przypominała dzieciom o
zasadach bezpiecznego zachowania się w ru-
chu drogowym.  
Omówiła z najmłodszymi  zasady bezpiecz-
nego korzystania z przejścia dla pieszych i
poruszania się po jezdni w sytuacji,  gdy nie
ma chodnika.  Odbyły się tez zajęcia prakty-
czne, w których dzieci w asyście policjantów
uczyły się przechodzić prawidłowo przez pa-
sy. 
Policjanci  przypomnieli przedszkolakom o
konieczności zapinania pasów bezpieczeń-
stwa podczas podróży oraz korzystaniu z fo-
telików, a także o konieczności noszenia od-
blasków, zwłaszcza poza obszarem zabudo-
wanym po zmierzchu. 
St. sierż. Marta Balewicz rozmawiała rów-
nież o numerach alarmowych i sytuacjach, w
których są wykorzystywane. Wyjaśniła też
jak należy zachowywać się w przypadku kon-
taktów z osobami obcymi.  Najmłodsi dowie-
dzieli się także na czym polega służba dziel-
nicowego i w jakich sprawach można zwra-
cać się do policjantów z prośbą o pomoc 
Na zakończenie spotkania przygotowana zo-
stała niespodzianka dla najmłodszych. Każdy
z maluchów mógł zasiąść  w policyjnym ra-
diowozie i poczuć się jak "mały funkcjona-
riusz Policji", a także z bliska obejrzeć ele-
menty umundurowania oraz wyposażenia .

AKTYWNA TABLICA  W SZKOLE POD-
STAWOWEJ W LUTOMI DOLNEJ

W Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej
odbyła się lekcja otwarta, ukazująca wyko-
rzystanie potencjału technologii informaty-

cznej w zakresie dwóch programów eduka-
cyjnych: "Kod do przyszłości" oraz "Aktyw-
na tablica", realizowanych na terenie placów-
ki od 2017 roku .
Lekcję przeprowadziła w klasie Ib  Małgo-
rzata Maruszewska. Celem zajęć było rozwi-
janie wyobraźni i kreatywnego myślenia,
kształcenie zdolności manualnych oraz umie-
jętności obsługi komputera i wybranych ap-
likacji, a także zdobywanie umiejętności pra-
cy w zespole. W czasie zajęć wykorzystano
różnorodne elementy edukacji wczesno-
szkolnej, ale podstawowym zadaniem było
zbudowanie konstrukcji robotycznej -  lwa z
klocków Lego WeDo oraz wyposażenie go  w
silnik i czujnik ruchu. Uczniowie za pomocą
odpowiedniej aplikacji nauczyli się m.in., w
jaki sposób zaprogramować zbudowaną
przez siebie konstrukcję. Działaniom ucz-
niów przyglądali się zaproszeni goście- dyre-
ktorzy oraz nauczyciele ze szkół  tworzących
"sieć": Bystrzycy Górnej, Pszenna, Marcino-
wic oraz Strzelec.
Przypomnijmy, że "Aktywna tablica" to pro-
gram Ministerstwa Edukacji Narodowej ma-
jący na celu uzupełnienie szkolnej infrastru-
ktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z
najnowszych cyfrowych rozwiązań eduka-
cyjnych. Głównym jego celem jest umożli-
wienie wykorzystywania w procesie dyda-
ktycznym nowoczesnych pomocy dydakty-
cznych, podniesienie kompetencji uczniów i
nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o
możliwościach wykorzystania ITC oraz upo-
wszechnienie interaktywnych metod pracy
na zajęciach edukacyjnych z różnych przed-
miotów. Program wspiera doskonalenie kom-
petencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Co warte podkreślenia, wszystkie szkoły
podstawowe w gminie Świdnica uzyskały
dotację na zakup sprzętu- zostały wyposażo-
ne  w tablice interaktywne, projektory, głoś-
niki oraz interaktywne monitory dotykowe.
Całkowita wartość projektu to ponad 100 tys.
zł z czego 80% sfinansowano ze środków
budżetu państwa, a 20% kwoty stanowił
wkład własny gminy.
"W dzisiejszej szkole potrzebne są metody
aktywizujące ucznia z wykorzystaniem no-
woczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe
z dostępem do Internetu pozwalają na takie
działania i tworzą  warunki do zmiany w
sposobach nauczania. Zakupione tablice in-
teraktywne są bardzo chętnie wykorzystywa-
ne w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają,
że lekcje są ciekawsze, wzrasta też  motywa-
cja uczniów do nauki. Nasi uczniowie zyskali
większe możliwości  rozwoju poznawczego
i społecznego oraz szansę na rozwijanie zain-
teresowań i uzdolnień"- skomentował lekcję
dyrektor szkoły- Elżbieta Dolińska .
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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 przez najbliższe dni
prawdziwe "urwanie głowy", ale ze wszy-
stkim świetnie sobie poradzisz. Więcej uwa-
gi powinieneś poświęcić najbliższym, po-
czujesz zbawienny wpływ spokojnej, ro-
dzinnej atmosfery. 
BYK Niepotrzebnie się zamartwiasz, wszy-
stko świetnie Ci się uda. Możesz osiągnąć
więcej niż się spodziewasz. Potrzeba tylko
trochę wytrwałości i cierpliwości. Czas poka-
że, kto naprawdę miał w tym przypadku rację.
BLIŹNIĘTA Najbliższe dni będą sprzyjały
refleksjom i rozmyślaniom. Przyda Ci się taka
chwila spokoju. Ciesz się nim, bo już wielkimi
krokami zbliżają się prawdziwie gorące dni.
Na brak zajęć nie będziesz narzekał. 
RAK Ktoś bacznie Cię obserwuje, ale go
onieśmielasz. Może warto czasem dyskret-
nie rozejrzeć się wokół? Szansa na wakacyj-
ną przygodę jeszcze nie minęła. Nie powi-
nieneś rezygnować i poddawać się w poło-
wie drogi. 
LEW Zbliża się dla Ciebie czas intensywnej
pracy. Lepiej przygotuj na to najbliższych
już teraz. Po wakacyjnym lenistwie mogą
źle znosić Twoją nieobecność. Przy odrobi-
nie cierpliwości wszystko uda Ci się pogo-
dzić. 
PANNA Dobry humor nie będzie Cię opu-
szczał. Szansa, jaka pojawi się już wkrótce
na horyzoncie, nie powinna zostać przez

Ciebie przegapiona. Może się już więcej nie
powtórzyć. Ktoś oczekuje długiej rozmowy
z Tobą.
WAGA Będziesz miał okazję do towarzy-
skich spotkań w miłym gronie. Nie bierz na
siebie zbyt wielu obowiązków, gdyż Twój
organizm od jakiegoś czasu wyraźnie doma-
ga się odpoczynku. Nie uda Ci się go oszu-
kać. 
SKORPION Wymagania, jakie teraz przed
Tobą stoją, wcale nie są takie nierealne jak
może Ci się wydawać. Ktoś darzy Cię zaufa-
niem, nie możesz go zawieść tylko dlatego,
że nie chcę Ci się podjąć wyzwania losu. 
STRZELEC Twoje życie uczuciowe na no-
wo zajmie Cię całkowicie. Lepiej więc nie
umawiaj się na spotkania w sprawach zawo-
dowych. Destabilizacja nie będzie jednak
trwała długo, wkrótce wszystko na powrót
się uspokoi. 
KOZIOROŻEC Powinieneś zająć się po-
ważnie sprawami zawodowymi, gdyż nie
mogą już dłużej czekać. Po intensywnym
wysiłku będziesz mógł sobie pozwolić na
dłuższy wypoczynek. Zadbaj o swoje zdro-
wie, masz tylko jedno. 
WODNIK Nie powinieneś przejmować się
drobiazgami, gdyż nie są tego warte. Miłego
towarzystwa Ci nie zabraknie. Ktoś zauważa i
docenia Twoje wysiłki, możesz już cieszyć się
ze zwycięstwa. Pamiętaj o ważnych datach! 
RYBY Nie obciążaj organizmu bardziej niż
to konieczne. Twoje siły są ograniczone, a
aura nie wpływa teraz na Ciebie zbyt korzy-
stnie. Ktoś patrzy na Ciebie przychylnym
okiem, nie przeraź go jednak zbyt szybką
inicjatywą.

◆ 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

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

http://www.nowak-az.pl
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