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W skrócie...

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

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

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

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

WERNISAŻ WYSTAWY WACŁAWA
WANTUCHA
30.05.2019, godz. 18:00
Wacław Wantuch to artysta fotografik i pi-
sarz, pracujący w Krakowie. Tworzy przede
wszystkim akty kobiece. Ukończył Akade-
mię Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor
książki "Kamień wawelski?" i albumów
fotograficznych. Wystawiał w kraju i za gra-
nicą. Znakiem rozpoznawczym jego aktów
są zaskakujące ujęcia.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

ŚWIDNICKA GRYFIADA
31.05.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Świdnicką Gry-
fiadę, która obejmuję paradę dzieci i mło-
dzieży z miasta Świdnica. W paradzie biorą
udział przedszkola i szkoły podstawowe. Te-
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WIELKI PIKNIK I MECZ 
Tradycyjnie już w trzeci dzień Dni Świdnicy

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza
na festyn sportowo-rekreacyjny z mnóstwem
atrakcji dla całych rodzin. Rezerwujcie czas w
niedzielę, 2 czerwca! W programie wydarzeń
międzypaństwowy mecz bokserski juniorów
Polska - Czechy oraz mnóstwo atrakcji dla ca-
łych rodzin. Wstęp wolny!

Wszystkie imprezy odbędą się w kompleksie
obiektów przy ulicy Śląskiej. Wstęp wolny. Star-
tujemy o 11.00 meczem bokserskim juniorów
Polska - Czechy (stadion). Reprezentacja Polski
już od kilku dni już przebywa na naszych obie-
ktach i trenuje pod okiem szkoleniowca Jerzego
Baranieckiego.

Część rekreacyjno-sportowa rozpocznie się
o godzinie 13.00. W programie między innymi:
wielka strefa dmuchańców dla dużych i małych,

symultana szachowa na 20 szachownicach z za-
wodnikiem KSz Gambit Świdnica Kamilem Ga-
łuszką, miasteczko Ale Heca, animacje dla dzie-
ci, Miasteczko Sportowe LZS, gry i zabawy, tory
przeszkód, pokazy, prezentacje klubów, stowa-
rzyszeń sportowych, szkół, centrów aktywności
ruchowej, podsumowanie współzawodnictwa
szkolnego 2018/19 czy podsumowanie akcji
Aktywni24. Na scenie będą odbywały się pokazy
artystyczne i sportowe. Warto też nadmienić, że
kluby piłkarskie ze Świdnicy rozegrają turniej
orlików w piłce nożnej plażowej. Ta forma fut-
bolu po raz pierwszy zagości w naszym mieście.

Impreza potrwa do godziny 17.00.

ROZPOCZĘŁA SIĘ PRZEBUDOWA
FRANCISZKAŃSKIEJ

Przebudowa ulicy Franciszkańskiej w Świd-
nicy rozpoczęłą się 28 maja. Wykonawcą tego
zadania jest  firma Polskie Surowce Skalne Sp. z
o.o., która wybrana została w ramach przetargu.

W pierwszej kolejności realizowany będzie
odcinek od ulicy Siostrzanej do Grodzkiej. Naj-
pierw wybudowany zostanie nowy kanał de-
szczowy, później roboty budowlane rozpoczną
gestorzy sieci, czyli Tauron oraz Polska Spółka

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
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mat "Świdnickiej Gryfiady": Anna Świdni-
cka
Wstęp wolny, miejsce Rynek, organizator:
MDK

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

ŚWIĘTO DZIKA
01.06.2019, godz. 12:00
Stoiska edukacyjne jednostek Lasów Pań-
stwowych pokaz ptaków drapieżnych, zbija-
nie budek dla ptaków,sadzonki drzew poka-
zowy ul i miody, wystawa broni i milita-
riów,stoiska rekreacyjno-sportowe, zamek-
zjeżdżalnie dmuchane, gry i zabawy dla
dzieci. Konkurs sygnalistów myśliwskich o
"Kryształowy Róg".
Wstęp wolny, miejsce: Rynek, organizator:
Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośro-
dek Kultury, Nadleśnictwo Świdnica

PASCHALNY KONCERT ŚPIEWU
MUZYKI CERKIEWNEJ
01.06-02.06.2019, godz. 19:00
Parafia Prawosławna św. Mikołaja w
Świdnicy zaprasza na koncert Chóru
"Aksios" (Białoruś) 1 czerwca (sobota),
19.00 - Kościół Pokoju 2 czerwca (nie-
dziela), 17.00 - cerkiew św. Mikołaja (na
cmentarzu przy ul. Łukasińskiego) Chór
weźmie też udział w liturgii w cerkwi o
godz. 10.00 w niedzielę.
Wstęp wolny, miejsce: Kościół Pokoju i Cer-
kiew św. Mikołaja, organizator: Parafia św.
Mikołaja, UM

OGÓLNOPOLSKI ZLOT SAMOCHO-
DÓW TUNINGOWANYCH
01.06.2019, godz. 12:00
Ciekawe wydarzenie dla fanów motoryzacji.
organizatorzy spodziewają się przyjazdu
około 100 samochodów. W programie kon-
kursy, pokazy...
Wstęp wolny, miejsce: Bosmanat, ul. Polna
Droga, organizator: Level

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

www.expressem.eu

Gazownictwa, następnie realizowane będą prace
drogowe. Ten etap powinien potrwać do końca
sierpnia. 

Ulice Franciszkańska oraz Grodzka są dro-
gami bez przejazdu. Zmianie uległ sposób parko-
wania na ul. Grodzkiej. Na ul. Franciszkańskiej
ruch został ograniczony tak, aby zapewnić do-
jazd dla obsługi lokali użytkowych. W związku
z tym prosimy kierowców, aby zwracali uwagę
na zmiany oznakowania na skrzyżowaniach tych
ulic z ulicami Zamkową i Konopnickiej. 

Celem inwestycji jest przede wszystkim pod-
niesienie bezpieczeństwa zarówno ruchu koło-
wego, jak i pieszego. Planowane jest między
innymi zawężenie istniejącej jezdni do 5 metrów
i tym samym poszerzenie chodników do szero-
kości minimum 2 metrów - zgodnie z dziś obo-
wiązującymi normami.  Wykonana zostanie no-
wa nawierzchnia jezdni, zjazdy oraz chodniki.
Przebudowie ulegnie droga na całej długości,
wyniesione zostanie przejście dla pieszych przy
skrzyżowaniu z ul. Siostrzaną oraz tarcza skrzy-
żowania z ul. Grodzką i zjazdem w kierunku
Rynku. Na odcinku od ul. Konopnickiej do ul.
Siostrzanej parkowanie będzie realizowane równo-
ległe do osi jezdni wzdłuż krawężnika. Natomiast
na odcinku od ul. Siostrzanej do ul. Grodzkiej
zaprojektowano parkowanie skośne w wydzielonej
zatoce. Istniejąca ogólnospławna kanalizacja zosta-
nie rozdzielona na kanalizację sanitarną i deszczo-
wą. Dodatkowo na całej długości powstanie kanał
technologiczny, w którym umieszczone będą kable
telekomunikacyjne. Sieć oświetlenia ulicznego nie
będzie przebudowywana.

Wartość prac to ponad 1 milion 200 tysięcy
złotych. Termin ich zakończenia planowany jest
do połowy października br. 

"PERŁY SAMORZĄDU"
W ogólnopolskim rankingu Dziennika Gaze-

ty Prawnej "Perły Samorządu" - skarbnik miasta
Kacper Siwek okazał się najlepszym wśród
głównych księgowych, a Świdnica zajęła II miej-
sce w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.
Otrzymaliśmy także wyróżnienie w rankingu
"Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży".
Udział w klasyfikacji jest bezpłatny, a nad pra-
widłowym przebiegiem wyboru czuwa kapituła
rankingu złożona z ekspertów ds. samorządu
terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz
dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej. Partne-
rem merytorycznym wydarzenia jest Deloitte
Consulting S.A. Wyniki ogłoszono podczas
ogólnopolskiego kongresu Perły Samorządu,
który odbył się w Gdyni od 23 do 24 maja br. 

"Perły Samorządu", to ranking doceniający
te samorządy, które w największym stopniu re-
alizują misję publiczną. Ocenie podlegają kwe-
stie takie jak: sprawność strategiczna i operacyj-
na, wykorzystywanie potencjału społecznego
oraz kompleksowe działania na rzecz poprawy
jakości życia mieszkańców. 

W tym roku po raz drugi uhonorowani zostali
samorządowcy odpowiedzialni za fundamental-
ny aspekt funkcjonowania miasta, czyli budżet i
finanse. Stworzono precyzyjną i obiektywną

ciąg dalszy na str. 4
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muzyków i rap w języku polskim pozbawio-
ny banału i wulgaryzmów.
Wstęp 20 zł, miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, organizator: ŚOK, Arte

WERNISAŻ WYSTAWY MAKSYMI-
LIANA WNĘKA
07.06.2019, godz. 17:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na wy-
stawę malarstwa Maksymiliana Wnęka.
Wstęp wolny, miejsce: Wieża Ratuszowa,
organizator: 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

ANTONIADA
13.06.2019, godz. 16:30
Serdecznie zapraszamy na "Antoniadę",
czyli Uroczyste Podsumowanie roku oświa-
towego 2018/2019 w Młodzieżowym Domu
Kultury.
Wstęp wolny, miejsce: sala widowiskowa
w I LO, ul. Pionierów 30, organizator:
MDK

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, PLENER FORMA SŁO-

ocenę zakresu odpowiedzialności, charakteru po-
dejmowanych zadań oraz złożoności struktury
budżetu gmin i powiatów. Ocenie podlegały
m.in. kompetencje skarbników, opinie Regional-
nej Izby Obrachunkowej dotyczące budżetu oraz
zadłużenie gminy. 

Kacper Siwek piastuje swoją funkcję od mar-
ca 2016 roku, wcześniej, czyli od września 2006
roku pracował na stanowisku zastępcy skarbni-
ka. 

- Stosowanie skomplikowanych i niejedno-
znacznych przepisów prawa, jak i wysokie umie-
jętności w zarządzaniu zespołem finansowo-
księgowym to wielkie atuty Kacpra Siwka. Je-
stem przekonana, że ta nagroda będzie dodatko-
wą motywacją w jego codziennej pracy  - mówi
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. 

W rankingu "Aktywizacja sportowa dzieci i
młodzieży" nagrodzone samorządy wyróżniają
się dużą  aktywnością  w  tym zakresie. W tej
klasyfikacji brano pod uwagę upowszechniania
sportu i rekreacji ruchowej, dofinansowania za-
dań związanych z aktywnością ruchową społe-
czeństwa z uwzględnieniem m.in. budowy tere-
nów rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych.
Wyróżnienie to w imieniu miasta odebrał Rado-
sław Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

- Kultura fizyczna i rekreacja ruchowa naj-
młodszych świdniczan jest naszym priorytetem.
Wspomnieć w tym miejscu należy o realizowa-
nych przez nas programach, są to m.in. "Mali
wspaniali", "Umiem pływać", "Zanim dorosnę
do maratonu" czy  "Orientuj się w Świdnicy". Do
uprawiania sportu musi być jednak baza, którą
tworzymy z myślą o naszych mieszkańcach -
zmodernizowany został obiekt lodowiska i sta-
dion. Cieszy mnie to, że niezależne gremium
fachowców dostrzegło to, co robimy na rzecz
świdniczan, potwierdzając, że obrane kierunki
rozwoju są jak najbardziej słuszne - dodaje zastę-
pca prezydent, Jerzy Żądło.

SESJA RADY MIEJSKIEJ
W piątek, 31 maja o godz. 10.00 rozpocznie

się VIII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. 
Przedstawione zostanie sprawozdanie ze sta-

nu realizacji inwestycji w 2018 roku oraz analiza
stanu gospodarki odpadami na terenie Świdnicy
także za 2018 rok.

Radni rozpatrywać będą 13 projektów
uchwał. 

LOKALNE WYNIKI GŁOSOWANIA
W WYBORACH DO PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO
Wyniki głosowania w wyborach do parla-

mentu europejskiego z terenu MIASTA ŚWID-
NICA  
◆ KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N
ZIELONI - 46,22%

◆ KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRA-
WIEDLIWOŚĆ - 33,10%

◆ KOMITET WYBORCZY WIOSNA RO-
BERTA BIEDRONIA - 10,49%

◆ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LI-
ROY NARODOWCY - 4,88%

◆ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KUKIZ’15 - 4,12%

◆ KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM,
UNIA PRACY, RSS - 1,19%
Wyniki głosowania w wyborach do parla-

mentu europejskiego z terenu GMINY ŚWID-
NICA  
◆ Dane z 10 na 10 obwodowych komisji wy-

borczych (100%) z terenu gminy Świdnica
przedstawiają się następująco:

◆ KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRA-
WIEDLIWOŚĆ - 42,82%

◆ KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N
ZIELONI - 37,02%

◆ KOMITET WYBORCZY WIOSNA RO-
BERTA BIEDRONIA - 9,43%

◆ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LI-
ROY NARODOWCY - 7,71%

◆ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KUKIZ’15 - 4,95%

◆ KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM,
UNIA PRACY, RSS - 1,08%
Wyniki głosowania w wyborach do parla-

mentu europejskiego z terenu POWIATU
ŚWIDNICKIEGO  
◆ KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRA-

WIEDLIWOŚĆ - 41,08%
◆ KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N
ZIELONI - 39,75%

◆ KOMITET WYBORCZY WIOSNA RO-
BERTA BIEDRONIA - 8,69%

◆ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LI-
ROY NARODOWCY - 4,94%

◆ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KUKIZ’15 - 4,21%

◆ KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM,
UNIA PRACY, RSS - 1,32%

KONFERENCJI W TRUTNOVIE
21 maja w Trutnovie odbyła się konferencja

dedykowana początkującym przedsiębiorcom.
Było to kolejne wydarzenie organizowane w ra-
mach projektu "Miasta Trutnov i Świdnica razem
dla biznesu", a tematem przewodnim był marke-
ting oraz budowanie marki handlowej. 

Po przywitaniu gości przez burmistrza Trut-
nova, uczestnicy wzięli udział w dwóch prele-
kcjach poprowadzonych przez ekspertów z bran-
ży marketingowej.

O marketingu i budowaniu marki handlowej
opowiedział inż. Martin Jirnek, mentor w Cen-
trum Innowacji i Biznesu w Trutnovie oraz poseł
na Sejm Republiki Czeskiej. Nie zabrakło ćwi-
czeń, dzięki którym uczestnicy spotkania i przy-
szli oraz doświadczeni przedsiębiorcy mogli na-
kreślić swoją unikatową ofertę, grupy odbior-
ców, podyskutować o cenie za produkt i innych
aspektach mających wpływ na dokonanie zaku-
pu przez klienta.

Kolejny panel poprowadzony został przez
Patrycję Obarę, lingwistkę i specjalistkę w zakre-
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WA -Spotkania autorskie -Koncerty -Wysta-
wy
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

FINAŁ MIKROPROJEKTU
14.06-15.06.2019
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
Programu Współpracy Transgranicznej
2014-2020 Interreg V
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

MUZAZA: MUZYKA KLEZMERSKA
DLA NAJMŁODSZYCH
16.06.2019, godz. 12:00
Koncerty o 12.00 i 13.15. Odpowiednio do-
brany i zróżnicowany repertuar, prezentacja
różnych instrumentów i gatunków muzycz-
nych a przede wszystkim możliwość swo-
bodnego odbioru muzyki przez małe dzieci
to główne zalety tych wyjątkowych koncer-
tów - tym razem będzie to spotkanie z ży-
wiołową muzyką klezmerską.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: SOK, Muzaza

ALCHEMIA TEATRALNA: "HAM-
LET" (SPEKTAKL)
16.06.2019, godz. 18:00
Powtórzenie spektaklu "Hamlet" w reż. A.
Błażewicza. Hamlet w wydaniu młodej Al-
chemii jest opowieścią o brutalnej walce o
władzę w świecie pozbawionym szczerej mi-
łości.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

BIEG MAŁEGO GLADIATORA MA-
TEX
22.06.2019, godz. 9:00
Na sobotę, 22 czerwca zaplanowano drugą
edycji Biegu Małego Gladiatora Matex. W
tym roku przeszkodowy bieg dla dzieci od-
będzie się przy Bosmanacie nad Zalewem
Witoszówka. Ruszyły już zapisy na to wy-
darzenie!
Wstęp wolny - zapisy, miejsce: Bosmanat,
ul. Polna Droga, organizator: ŚOSiR, Matex,
Anngells Run

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

sie nauk o miękkich kompetencjach bizneso-
wych, kulturze organizacji i marketingu relacyj-
nym. Prowadząca, podając obrazowe przykłady
oraz case study znanych marek, uświadomiła
uczestnikom konferencji, w jaki sposób popraw-
nie promować firmę. Zaprezentowała również,
jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się sam
marketing. Zainteresowanie gości i dyskusje wy-
woływały takie zagadnienia jak klientocentryzm,
różnice pomiędzy czerwonym i błękitnym oce-
anem, rentowność klienta, budowanie wspólnot
wokół marki. Patrycja Obara rozprawiła się także
z mitami na temat marketingu, platform interne-
towych i budowania doświadczeń klienta.

Konferencja była kolejną okazją do spotka-
nia polskich i czeskich właścicieli firm z eksper-
tami oraz do wymiany doświadczeń i czerpania
wiedzy przydatnej w prowadzeniu własnej dzia-
łalności gospodarczej. Projekt to nie tylko kon-
ferencje, ale również seminaria, punkty informa-
cyjne czy dwujęzyczne przewodniki na temat
zakładania i prowadzenia działalności w Polsce
i w Czechach.

Projekt "Miasta Trutnov i Świdnica razem
dla biznesu" jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy
Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Re-
publika Czeska - Polska.

CHIŃSCY BLOGERZY W ŚWIDNICY
W ramach współpracy z Dolnośląską Orga-

nizacją Turystyczną, Świdnica tym razem gości-
ła 6 blogerów turystycznych z Chin, którzy w
ramach zorganizowanej wizyty studyjnej zwie-
dzali Dolny Śląsk, by następnie przedstawić jego
walory turystom ze swojego kraju. O walorach
turystycznych miasta opowiedział gościom An-
drzej Deska, pracownik Referatu Turystyki.

Świdnica pomimo tego, iż była ostatnim z
przystanków na ich studyjnej trasie - to była
jednym najważniejszych, gdyż jest drugą po
Wrocławiu, miejscowością na Dolnym Śląsku
posiadającą na swoim terenie zabytek wpisany
na listę światowego dziedzictwa kulturowego
UNESCO.  Podczas pobytu w Świdnicy goście z
Azji poznali najważniejsze fakty z wielokulturo-
wej historii miasta oraz główne atrakcje turysty-
czne - część z nich (m.in. Kościół Pokoju, Rynek,
Wieżę Ratuszową) mogli obejrzeć podczas krót-
kiego spaceru.

Mimo krótkiej wizyty, blogerzy dowiedzieli się
o unikatach oraz ciekawostkach związanych z na-
szym miastem - zostali poinformowani, że świdni-
cki Kościół Pokoju jest największą drewnianą świą-
tynią Europy, która w swoim wnętrzu pomieścić
mogła ponad 7000 osób, że wieża górującej nad
miastem katedry świdnickiej jest najwyższa na Do-
lnym Śląsku i jedną z najwyższych w Polsce. Pod-
czas obiadu był także czas na porozmawianie o
liście słynnych mieszkańców Świdnicy,  którzy
rozpoznawalni są na całym Świecie. Goście z Azji
dowiedzieli się także m.in. tego, że  mieszkała tu
słynna astronom Maria Kunitz, znany na całym
świecie as myśliwski czasów I wojny światowej -
"Czerwony Baron", czy Anna Świdnicka - czeska
królowa i rzymska cesarzowa.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Wojska radzieckie stacjonowały w Polsce

pół wieku. Żołnierze rozmieszczeni byli w 39
garnizonach. W książce "Tajemnice garnizonów
radzieckich w Polsce" Wojciech Kondusza opo-

wiada o codziennym życiu garnizonów, o tym,
co działo się za murami. Pisarz w piątek 24 maja
spotkał się z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.

W książce "Tajemnice garnizonów radziec-
kich w Polsce", swoim najnowszym dziele, Woj-
ciech Kondusza opowiada o codziennym życiu
garnizonów, o tym, co działo się za szczelnymi
murami i co do dziś stanowi tajemnicę.

Wojciech Kondusza to polonista, filozof,
publicysta i autor książek historycznych, doktor
nauk humanistycznych (filozofia), wieloletni na-
uczyciel akademicki, a obecnie kierownik jedne-
go z wydziałów w UM w Legnicy. Autor kilku
książek (m.in. "Mała Moskwa" i "Legniccy Cy-
ganie-Romowie") oraz kilkudziesięciu artyku-
łów. Aktualnie prezes Stowarzyszenia "Pamięć i
Dialog".

MBP Świdnica

20-LECIE SAMORZĄDU
POWIATOWEGO

"Dla poświadczenia, iż Rzeczpospolita Pol-
ska przekazała, począwszy od dnia 1 stycznia
1999 r., wspólnocie samorządowej i władzom
Powiatu Świdnickiego odpowiedzialność za
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakre-
sie należącym dotąd do administracji rządowej".

Tymi słowami Starosta Świdnicki Piotr Fe-
dorowicz przywitał gości zgromadzonych w auli
I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, któ-
rzy przybyli na uroczyste obchody 20 lecia sa-
morządu powiatowego. Na obchody przybyli
radni wszystkich kadencji, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, służb mundurowych,
duchowieństwa, delegacje partnerskich samo-
rządów z kraju i zagranicy oraz pracownicy sa-
morządowi.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia
Starosty Świdnickiego Piotra Fedorowicza, któ-
ry przypomniał historię samorządu powiatowego
oraz podsumował 20 lat istnienia Powiatu Świd-
nickiego. Kolejnymi punktami obchodów było
uhonorowanie trójki najstarszych stażem samo-
rządowców Powiatu Świdnickiego. Nagrodzeni
zostali: Daria Kurek, Ryszard Kuc i Tadeusz
Zawadzki.

O historii samorządności w Polsce oraz o
genezie reformy samorządowej z 1998 roku mó-
wił w swoim wykładzie prof. Jerzy Stępień -
senator, wiceminister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Kolejnym wykładowcą był Ludwik Węgrzyn -
były Starosta Bocheński i Prezes Zarządu Związ-
ku Powiatów Polskich, który w swoim krótkim
wykładzie mówił o bolączkach trapiących dzi-
siejszy samorząd powiatowy oraz o planach na
jego rozwój.

Kolejnym punktem obchodów było podpisa-
nie deklaracji o kontynuowaniu współpracy po-
między partnerskimi powiatami; łowickim, kar-
tuskim i tatrzańskim, gdyż gala była także okazją
to świętowania 10 lecia nawiązanie współpracy
pomiędzy tymi trzema powiatami. Podobną de-

ciąg dalszy na str. 6
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Wybrane...

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

ECO FOOD FESTIVAL
Lokalni twórcy (rękodzielnicy, wytwórcy
ekologicznej żywności)!
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie i Ar-
boretum w Wojsławicach zaprasza do udzia-

klarację podpisano także z czeskim miastem Ji-
cin. Ze strony Powiatu Świdnickiego deklarację
podpisał Starosta Piotr Fedorowicz. Ze strony
partnerów byli to: Wicestarosta Łowicki Piotr
Malczyk, Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
Edward Tybor. Miasto Jicin reprezentował Jan
Jiika - Zastępca Burmistrza.

Ostatnim punktem było wręczenie Nagród
Starosty - Orła Powiatu. Tym razem nagrodą tą
zostali uhonorowani Wicestarosta Świdnicki -
Zygmunt Worsa oraz Przewodniczący Rady Po-
wiatu Krzysztof Sołtys. Oboje sprawują mandat
Radnego Powiatowego od I kadencji.

Niezwykle miłym akcentem było nagrodze-
nie przez Starostę Świdnickiego pracowników
zatrudnionych w Starostwa Powiatowym w
Świdnicy, którzy pracują w nim od samego po-
czątku istnienia samorządu powiatowego. Łącz-
nie było to 19 osób.

POWIATOWY KONKURS
MATEMATYCZNY

Już po raz siedemnasty w Zespole Szkół
Mechanicznych w Świdnicy zorganizowano Po-
wiatowy Konkurs Matematyczny. Jak co roku
konkurs ten odbył się pod patronatem Starosty
Świdnickiego, Pana Piotra Fedorowicza.

14 maja 2019 r. 35 uczniów, najlepszych
matematyków z liceów i techników naszego po-
wiatu zmierzyło się z zadaniami konkursowymi.
Zadania te rozwiązywali także w ramach IX Mię-
dzypowiatowego Konkursu Matematycznego
uczniowie w powiatach partnerskich: kartuskim,
łowickim i tatrzańskim. W każdym z tych powia-
tów wyłoniono czworo finalistów, którzy zmie-
rzą się w kolejnym etapie, organizowanym każ-
dego roku w innym powiecie. W tym roku w
świdnickim. Naszą drużynę utworzą: Paweł Ba-
lawender z LO w Strzegomiu i Mateusz Drąg z

II LO w Świdnicy, którzy zajęli ex aequo I miej-
sce oraz Kinga Kępa z II LO w Świdnicy (III
miejsce) i Rałał Lis z I LO w Świdnicy (IV
miejsce).

Wszystkim finalistom gratulujemy, a druży-
nie życzymy sukcesów na kolejnym etapie kon-
kursu.

Organizatorem konkursu jest pani Beata Wa-
chel-Sierzputowska, wicedyrektor ZSM w Świd-
nicy.

Mechanik

Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH 2019
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana

Kamila Norwida w Świdnicy serdecznie zapra-
sza do wzięcia udziału w XVI edycji akcji "Z
książką na walizkach, czyli Dolnośląskie Spot-
kania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami", która
odbędzie się 8 czerwca br. na Rynku świdnickim.
Jest to największa impreza promująca czytelnic-
two wśród dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku,
w której biorą udział wybitni twórcy literatury
dziecięcej, ilustratorzy i wydawcy. Jej głównym
organizatorem jest Dolnośląska Biblioteka Pub-
liczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. Ofi-
cjalne hasło tegorocznych spotkań to "Mistrzo-
wie literatury dzieciom". 

Przewidziane są m.in.: Sztafeta literacka,
Mistrzowie literatury (na start!) - finał: Świdnica,
8 czerwca 2019, Maraton słowa , Na rozgrzewkę
książka, Gimnastyka języka, Z książką w ruchu,
Strefa kibica...

"SŁOWEM I OBRAZEM" 
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-

wida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w Poli-
cach nad Metuji realizuje projekt "Słowem i ob-
razem" dofinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej 2014-2020 Interreg V - A Re-
publika Czeska - Polska oraz budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer
projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy oraz Biblioteka w
Policach nad Metuji zapraszają na wernisaż wy-
stawy powarsztatowej "Słowem i obrazem".

ciąg dalszy ze str. 4
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Warsztaty plenerowe dla początkujących
twórców z dziedziny literatury, fotografii i grafi-
ki ze Świdnicy i Polic nad Metuji odbyły się w
dniach 21.-24.03.2019 r. w Policach nad Metuji.
Wśród uczestników warsztatów wyłonionych w
drodze konkursów po stronie polskiej i czeskiej
byli: Piotr Kulej, Paweł Buczma, Marek Szuliko-
wski, Mateusz Andrzej Masłowski, Grzegorz
Skoczylas, Mariusz Buczma, Ivana Richterova,
Sara Evelina Valaskova, Olga Landova, Nikola
Zemanova, Lukas Rutar, Kveta Videnova

Warsztaty plenerowe polegały na przygoto-
waniu do druku utworu literackiego zilustrowa-
nego fotografią. W trakcie warsztatów odbyły się
dwa wykłady poprowadzone przez Piotra Tom-
czyka - wykładowcę Państwowej Wyższej Szko-
ły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona
Schillera w Łodzi oraz dra hab. Michała Kacper-
czyka, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem
wspierali uczestników warsztatów podczas pra-
cy. Nad opracowaniem graficznym czuwał Adam
Strózik. Efektem jest wystawa powarsztatowa
"Słowem i obrazem".

"AJEDNAK BOLI" 
I "ZAPACH JAŚMINU"

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Ka-
mila Norwida w Świdnicy oraz Biblioteka w Poli-
cach nad Metuji zapraszają w dniach 14 czerwca br.
i 6 września br. o godz. 18.00 na promocję książek
"A jednak boli" Justyny Koronkiewicz oraz "Za-
pach jaśminu" Olgi Landovej - nagrodzonych ksią-
żek w konkursie dla autorów o znaczącym dorobku
literackim - Słowem i Obrazem.

Założeniem konkursu było wydanie książek
w tłumaczeniu na język polski i czeski, zgodnie
z oczekiwaniami twórcy, w atrakcyjnym graficz-

nie i edytorsko opracowaniu. Konkurs miał na celu
przybliżenie twórczości literackiej ludzi pograni-
cza, którzy mają znaczący dorobek w swoim kraju,
a ich twórczość nie jest znana u sąsiadów. 

info: MBP Świdnica

LEKKOATLETYCZNE IGRZYSKA
DZIECI KLAS 5-6 SP

Lekkoatletyczne Igrzyska Dzieci klas 5-6 SP
to kolejne zawody w ramach "Współzawodnic-
twa szkolnego 2018-2019". Impreza zorganizo-
wana 27 maja prze Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji zgromadziła reprezentantów 5 świd-
nickich podstawówek. Zawodnicy rywalizowali
w pięciu konkurencjach biegowych i trzech tech-
nicznych. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki za-
pewnili sobie awans do kolejnego szczebla rywa-
lizacji, finału dolnośląskiego, który zaplanowa-
ny wstępnie jest na 6 czerwca we Wrocławiu. Na
zakończenie zawodów organizator wręczył zwy-
cięzcom w poszczególnych konkurencjach indy-
widualnych pamiątkowe medale i dyplomy. Ucz-
niowie oprócz walki o indywidualne medale zdo-
bywali też punkty do klasyfikacji drużynowej
współzawodnictwa. Z każdej konkurencji trzech
zawodników drużyny danej szkoły punktowało
dla zespołu gdzie na koniec suma zdobytych
punktów dawała wynik końcowy osobno dziew-
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łu w "ECO Food Festival’u". Wydarzenie
odbędzie się 2 czerwca 2019 roku, jako im-
preza towarzysząca dla 18. Dolnośląskiego
Przeglądu Zespołów Folklorystycznych.
To możliwość zaprezentowania dorobku
prowadzonych przedsiębiorstw, oraz sprze-
daży produktów, a także zainteresowania
wyrobami potencjalnych nowych kontra-
hentów. Wydarzenie jak i miejsce jakim jest
Arboretum, ściągnie rzeszę miłośników
swojskiego jadła, wyrobów rękodzielni-
czych i ekologicznych. Podczas Przeglądu
na scenie zaprezentuje się 25 zespołów z
całego Dolnego Śląska - powiaty: lubański,
bolesławiecki, wrocławski, strzeliński, ząb-
kowicki, kłodzki, wałbrzyski, świdnicki -
około 470 uczestników przeglądu oraz mi-
nimum kilkaset osób wśród publiczności i
odwiedzających ogród. Będzie to więc oka-
zja do zwiększenia zasięgu przedsiębior-
stwa.

DZIEŃ DZIECKA W MUZEUM
Dzień Dziecka to szczególny czas dla wszy-
stkich najmłodszych., z tej okazji Fundacja
Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Ślą-
ska przygotowała w swoich obiektach cieka-
we eventy w Młynie Hilberta w Dzierżonio-
wie, Walcowni Cynku w Katowicach oraz
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzy-
nie Śląskiej.
DZIEŃ DZIECKA Z TOMKIEM I
PRZYJACIELE w MUZEUM KOLEJ-
NICTWA W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
- 1-2 czerwca 2019
Niesamowity event głownie z myślą o naj-
młodszych miłośnikach zabytkowych paro-
wozów. Pierwsza książka o przygodach
dzielnych i pracowitych lokomotywy autor-
stwa Wilberta Awdrya ukazała się ponad 70
lat temu, dokładnie 12 maja 1945 roku. Obe-
cnie książki o Tomku są sprzedawane w
ponad 130 krajach, a od 1984 r. dzieci mogą
oglądać serial animowany zrealizowany na
podstawie tej popularnej serii wydawni-
czej.Muzeum Kolejnictwa na Śląsku z oka-
zji Dnia Dziecka serdecznie zaprasza do
wspólnej zabawy podczas długiego czerw-

ciąg dalszy na str. 8
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cząt i chłopców. Punkty do drużynówki dodawa-
ne były wg klucza: 1m - 9 pkt , 2m - 7 pkt, 3m -
6 pkt, 4-5m - 5 pkt, 6-8m - 4 pkt, 9-12m - 3 pkt,
13-16m - 2 pkt17-20m - 1 pkt.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (z punkta-
cją do współzawodnictwa):
DZIEWCZĘTA
1. SP 6 - 111 pkt (10 pt)
2. NSP Bliżej Dziecka - 65 pkt (8 pkt)
3. SP 2 - 62 pkt (7 pkt)
4. SP 105 - 18 pkt (6 pkt)
5. SP Społeczna - 12 pkt (5 pkt)
CHŁOPCY
1. SP 6 - 77 pkt (10 pkt)
2. NSP Bliżej Dziecka - 46 pkt (8 pkt)
3. SP 105 - 29 pkt (7 pkt)
4. SP Społeczna - 17 pkt (6 pkt)
5. SP 2 - 9 pkt (5 pkt)
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:
DZIEWCZĘTA:
60 m:
1. Weronika Pisula - SP 2 - 9,00
2. Maja Kaszuba - NSP Bliżej Dziecka - 9,06
3. Hanna Godula - SP 6 - 9,45
300 m:
1. Nina Jasiecka - SP 105 - 46,60
2. Emilia Zawadzka - SP 6 - 52,45
3. Agata Barańska - NSP Bliżej Dziecka - 56,62
600 m:
1. Pola Rosiak - SP 6 -
2.10,56
2. Klaudia Wajda - SP 2
- 2.14,87
3. Nikola Spisak - SP 2
- 2.19,16
Skok w dal:
1. Zuzanna Waryas - SP
105 - 4,20
2. Martyna Zawadzka -
SP 6 - 3,86
3. Maja Szczęśniak - SP
Pchnięcie kulą (3 kg):
1. Magda Widła - SP 6 -
6,88
2. Aleksandra Grabo-
wska - NSP Bliżej Dzie-
cka - 6,58
3. Natalia Kaczmarek -
NSP Bliżej Dziecka -
6,30
Rzut piłeczką palanto-
wą (150 g):
1. Natalia Głogiewicz -
SP 6 - 34,00
2. Aleksandra Nieciąg -
SP 2 - 30,00
3. Sara Talaga - SP 6 -
28,00
Sztafeta 4 x 100 m:
1. SP 6 - 1.02,76
2. NSP Bliżej Dziecka -
1.06,15
3. SP 2 - 1.06,98
Sztafeta szwedzka (100,
200, 300, 400 m):
1. SP 6

CHŁOPCY
60 m:
1. Jakub Safian - SP 6 - 8,62
2. Eryk Polus - SP 105 - 8,88
3. Krystian Dzamaras - SP 6 - 9,13
300 m:
1. Jakub Sośnicki - SP 6 - 50,96
2. Hubert Lipński - SP 6 - 52,79
3. Maksymilian Soronowicz - NSP Bliżej Dzie-
cka - 58,46
1.000 m:
1. Jakub Holband - SP 6 - 3.29,32
2. Maksymilian Ruszaj - SP 105 - 3.43,63
3. Bartosz Tarnowski - SP 6 - 3.52,18
Skok w dal:
1. Adrian Simlat - SP 6 - 3,73
2. Ernest Łepkowski - NSP Bliżej Dziecka - 3,42
3. Robert Zadora - SP Społeczna - 3,40
Pchnięcie kulą (4 kg):
1. Mateusz Choromański - SP 6 - 5,66
2. Szymon Kuczkowski - NSP Bliżej Dziecka -
4,40
Rzut piłeczką palantową (150 g):
1. Dawid Czerwiński - SP 105 - 44,5
2. Maciej Piechowiak - SP Społeczna - 41,50
3. Jakub Mitek - SP 105 - 37,50
Sztafeta 4 x 100 m:
1. SP 6 - 59,42
2. NSP Bliżej Dziecka - 1.05,15

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY
KLAS 3 i 4 SP

Jedni z najmłodszych lekkoatletów stanęli do
rywalizacji w Trójboju Lekkoatletycznym klas 3
i klas 4 szkół podstawowych. Zawody zorgani-

cowego weekendu. W dniach 1 oraz 2
czerwca do autentycznej zabytkowej paro-
wozowni na spotkanie z Tomkiem i innymi
lokomotywami, które już na wachlarzu lo-
komotyw przywitają wszystkich uśmiech-
niętymi buźkami Dla dzieci zostaną przygo-
towane stacje, gdzie będą mogły uczestni-
czyć w m.in.warsztatach plastycznych oraz
modelarskich. Dla najmłodszych czeka stre-
fa zabaw oraz słodki poczęstunek. 
Szczegóły na stronie www.muzeumtechni-
ki.pl
MŁYN OCZAMI DZIECI - MŁYN HIL-
BERTA W DZIERŻONIOWIE - 1 czerw-
ca 2019
Dzieciństwo to właściwy czas na przybliże-
nie dziecku świata i regionu w którym mie-
szka. Chcielibyśmy dać dzieciom możli-
wość zapoznania się z charakterystycznymi
cechami zawodu młynarza, uświadomić
wpływ dziedzictwa przemysłowego na ży-
cie pokoleń .Młyn Hilberta zaprasza do
zwiedzania Najmłodszych wraz z rodzina-
mi.
Podczas wizyty w młynie dzieci będą mogły
zapoznać się z procesem powstawania mąki.
Przedstawimy zabytkowe maszyny i urzą-
dzenia które biorą udział w przemiale ziarna
oraz zarys technologii powstawania mąki.
Przypomnimy jak kiedyś napędzano młyny
a jak odbywa się to teraz. Opowiemy o me-
todach pakowania i paczkowania mąki. W
Młynie Hilberta można zobaczyć również
urządzenia do transportowania mąki - pra-
wie stuletnie drewniane ześlizgi. Po zwie-
dzaniu zapraszamy na niecodzienne war-
sztaty - Młyn oczami Dzieci.  Najmłodsi
będą mogli przelać swoje wrażenia na kartkę
papieru przy pomocy farb zrobionych włas-
noręcznie z mąki, wody i barwników natu-
ralnych.
Zachęcamy również dzieci do przyprowa-
dzenia ze sobą swoich bliskich- dziadka,
babcię, mamę tatę, ciocię wujka - którzy
pracowali w młynie i będą nam mogli rów-
nież opowiedzieć swoją historię którą dzieci
będą mogły opisać bądź namalować przy
pomocy np. farb przygotowanych z mąki.
Prace stworzone przez dzieci zostaną wy-
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zowane 21 maja przez Świdnicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji rozpoczęły się o godz. 11.0 na Stadio-
nie LA przy ul. Śląskiej 35. Na starcie stawiły się
cztery klasy 3 i pięć klas 4. Każda drużyna licząca
10 zawodników (5 dziewczynek i 5 chłopców)
miała do zaliczenia trzy konkurencje: bieg na 60
m, skok w dal i rzut piłeczką palantową. Suma
uzyskanych wyników najlepszych ośmioro ucz-
niów (4 dziewczynek i 4 chłopców) z danej klasy
dawała rezultat końcowy drużyny. Po dwa zwy-
cięskie zespoły osobno w klasach 3 i klasach 4
zapewniały sobie awans do Finału strefy wał-
brzyskiej, który odbędzie się również w Świdni-
cy 7 czerwca o godz. 10.00.

Końcowe rezultaty według klas:
KLASY 3:

1. SP 6
2. SP 4
3. SP 1
4. NSP Bliżej Dziecka

KLASY 4:
1. SP 1
2. SP 6
3. SP 4
4. SP 2
5. NSP Bliżej Dziecka
Do rywalizacji "Współzawodnictwa szkol-

nego 2018-2019" liczone były osobno wyniki
dziewcząt i chłopców. Punkty dziewcząt z kla-
sy 3 i klasy 4 po dodaniu dawały wynik po-
szczególnych szkół. Podobnie było w katego-
rii chłopców.

Klasyfikacja współzawodnictwa w podziale
na dziewczęta i chłopcy:

DZIEWCZĘTA:
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 4 - 8 pkt
3. SP 1 - 7 pkt
4. NSP Bliżej Dziecka - 6 pkt
5. SP 2 - 5 pkt

CHŁOPCY:
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 1 - 8 pkt
3. SP 4 - 7 pkt
4. NSP Bliżej Dziecka - 6 pkt
5. SP 2 - 5 pkt

info: OSiR Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
17.05.2019r., godz. 22:25 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące psa wyrzuconego z samocho-
du na ulicy Leśnej. Na miejscu patrol zastał
osobę zgłaszającą wraz z psem. Niestety nie
udało ustalić się sprawcy tego czynu. Z ze-
branych informacji wynikało, że pies został
wyrzucony z samochodu osobowego. Nikt
nie zauważył marki pojazdu, ani też nie od-
czytał tablic rejestracyjnych. Pies trafił do
schroniska dla zwierząt.

18.05.2019r.
* godz. 13:28 - telefoniczne zgłoszenie do
dyżurnego straży miejskiej dotyczące męż-
czyzny leżącego na przystanku komunikacji
miejskiej na Placu Wolności.
* godz. 14.20 - telefoniczne zgłoszenie do
dyżurnego straży miejskiej dotyczące męż-
czyzny leżącego na przystanku komunikacji
miejskiej na ulicy Kopernika.
* godz. 14.49 - telefoniczne zgłoszenie do
dyżurnego straży miejskiej dotyczące męż-
czyzny leżącego na przystanku komunikacji
miejskiej na Placu Wolności.

* godz. 15.10 - telefoni-
czne zgłoszenie do dy-
żurnego straży miejskiej
dotyczące mężczyzny
leżącego na przystanku
komunikacji miejskiej
na ulicy Kopernika.
* godz. 15.32 - telefoni-
czne zgłoszenie do dy-
żurnego straży miejskiej
dotyczące mężczyzny le-
żącego na ulicy Leśnej 4.
* godz. 15.55 - telefoni-
czne zgłoszenie do dy-
żurnego straży miejskiej
dotyczące mężczyzny
leżącego na Placu Grun-
waldzkim.
*godz. 22.06 - telefoni-
czne zgłoszenie do dy-
żurnego straży miejskiej
dotyczące mężczyzny
leżącego przy markecie
TESCO.
Wszystkie powyższe in-
terwencje dotyczyły
nietrzeźwych osób bez-
domnych, które odmó-
wiły jakiejkolwiek po-
mocy. W przypadkach
takich czasami koniecz-
na jest  interwencja po-
gotowia ratunkowego,
czasami osoby te trafiają
do policyjnej izby za-
trzymań, czasami kiero-
wane są wnioski o uka-
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eksponowane na terenie obiektu Młyn Hil-
berta. Dodatkową atrakcją dla dzieci będzie
zabawa "Stary młynarz". Stary młynarz chce
przekazać młyn i jego bogactwa tylko tym,
którzy okażą się prawdziwymi zwycięstwa-
mi gotowi pomnażać zasobność młyna.
Uczestnicy gry biorą udział w różnych kon-
kurencjach:przewożenie worków z mąką,
budowa wieży z worków z mąką, odważenie
dokładnej ilości mąki oraz  przesiewanie
ziaren z mąki na czas.
https://www.muzeatechniki.pl/obiekty/ml
yn-hilberta/
BILETY DOSTĘPNE ONLINE
http://muzeumtechniki.hostingasp.pl/ 

PASCHALNY KONCERT ŚPIEWU
MUZYKI CERKIEWNEJ
Data: 2 czerwca 2019
Godzina: 17.00
Miejsce: cerkiew św. Mikołaja (na cmenta-
rzu przy ul. Łukasińskiego)
Bilety: wstęp wolny

Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Świd-
nicy zaprasza na Paschalny Koncert Śpiewu
Muzyki Cerkiewnej z udziałem Chóru
"Aksios" (Białoruś), pod dyrekcją Darii Koł-
pasznikowej
Chór weźmie też udział w liturgii niedzielnej
2 czerwca w cerkwi św. Mikołaja o godz.
10.00. Wstęp wolny.

WARSZTATY FUNDACJI "JUBILO"
Data: 4 czerwca 2019
Godzina: 16.00
Organizator: Fundacja Jubilo

We wtorek 4 czerwca o godz. 16.00 w Świd-
nickim Ośrodku Kultury odbędą się organi-
zowane przez Fundację Jubilo warsztaty te-
atralne prowadzone przez Diega Pileggiego
w asyście członków Fundacji w ramach pro-
wadzonego od wielu lat na terenie Zakładu
Karnego nr 1 we Wrocławiu projektu "Od-
kluczanie".
Sesja warsztatowa ma na celu zaprezen-
towanie metodologii wykorzystywanej
przez Fundację Jubilo w pracy w warunkach
środowiska społecznego. Celem warsztatu
będzie przekazanie i wprowadzenie elemen-
tów pracy Fundacji w codziennej aktywno-
ści nauczycieli, pedagogów, animatorów
kultury oraz wszystkich osób zainteresowa-
nych działaniami Fundacji, które będą mo-
gły zaadaptować poznane techniki do swo-
ich potrzeb.
Elementy techniczne warsztatu:
- wprowadzenie do metodologii pracy Fun-
dacji Jubilo
- dynamika grupy / pracy zespołu
- ćwiczenia partnerskie
- słuchanie i intuicja
Liczba uczestników: maks.15
Wiek: 16+
Czas trwania: 3h
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury
Język: warsztat prowadzony w języku an-
gielskim (z możliwością tłumaczenia na ję-
zyk polski)
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ranie do sądu, czasami wzywani są na miej-
sce pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie . Za każdym razem jednak, do
tego typu działań angażowani są funkcjona-
riusze straży, personel medyczny, pracowni-
cy MOPS i inne osoby. Należy również pa-
miętać, że podobną ilość  tego typu zgłoszeń,
każdego dnia realizuje również Policja.

19.05.2019r., godz.0:05 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące jakiegoś zwierzęcia potrącone-
go przez samochód na skrzyżowaniu ulicy
Folwarcznej i 1 Maja. Na miejscu strażnicy
stwierdzili, że ofiarą wypadku był szop
pracz. Natychmiast wezwano pracowników
schroniska dla zwierząt. Szop szybko trafił
pod opiekę weterynarza i po kilku dniach
został wypuszczony na wolność w komple-
ksie leśnym oddalonym od siedlisk ludzkich.

21.05.2019r., godz.17:50 
Ddyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie od operatora monitoringu wizyjnego o
libacji alkoholowej na Placu Grunwaldzkim.
Dodatkowo "biesiadnicy" zaśmiecili teren
przyległy. Interwencja zakończyła się ukara-
niem  sprawców wysokimi mandatami.

23.05.2019r., godz. 20.15 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące pisklaka, który wypadł z
gniazda w Parku Kasprowicza. Na miejscu
strażnicy stwierdzili, że pisklakiem jest wro-
na siwa dość sporych rozmiarów (podlot).
Ptaka przeniesiono na przyległy mur, gdzie
szybko pojawiła się jego mama. Oba ptaki po
chwili razem odleciały. Należy pamiętać, że
wiele gatunków ptaków, zanim w pełni roz-
winą skrzydła, umiejętności latania ćwiczą
właśnie w ten sposób, czyli spędzając sporo
czasu na ziemi. To zupełnie naturalne zacho-
wanie nie wymagające interwencji ludzkiej.

info: SM Świdnica (www.sm.swidnica.pl)

GMINA ŚWIDNICA

I OFICJALNY TRIATHLON DZIECI
W WITOSZOWIE DOLNYM  

Uczniowie klasy sportowej ukierunkowanej
na triathlon w Witoszowie Dolnym startują już w
zawodach pływackich, rowerowych i w biegach
przełajowych. Jednak w prawdziwej imprezie
triathlonowej i to w randze Pucharu Polski wez-
mą udział 30 czerwca w Pniewach koło Pozna-
nia.

Preludium triathlonowym przed tą docelową
imprezą w sezonie będą Otwarte Mistrzostwa
Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym,
które zaplanowano na 3 czerwca, w godzinach:
13.00 - 15.00, w Centrum Sportowo - Rekreacyj-
nym w Witoszowie Dolnym. Młodzi adepci triat-
hlonu rozpoczną rywalizację od przepłynięcia
100 metrów. Po wyjściu z wody, dobiegnięciu do
rowerowej strefy zmian, założeniu butów i ka-
sków, przejadą 4 km na wyłączonej z ruchu tra-
sie, a kilometrowym biegiem zakończą rywaliza-
cję.

Organizatorzy tych ekscytujących zmagań
zapraszają do kibicowania i pomocy w stworze-
niu sportowej atmosfery.

STRAŻACY OCHOTNICY
POTWIERDZILI SWOJĄ

GOTOWOŚĆ
Kolejna edycja gminnych zawodów sporto-

wo-pożarniczych potwierdziła wyszkolenie bo-
jowe strażaków ochotników. Tym razem boisko
sportowe w Bystrzycy Górnej było areną pożar-
niczych zmagań. Uczestnicy nie mieli łatwego
zadania. Zmagali się ze słońcem, ale i z de-
szczem. W grupie "A" mężczyźni - 1 miejsce
zdobyła jednostka z OSP Witoszów, a w grupie
"C"- kobiety - 1 miejsce przypadło w udziale dla
OSP Burkatów. W grupie Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych - najlepszą była MDP Wito-
szów.

W sobotnie przedpołudnie na płycie boiska
sportowego w Bystrzycy Górnej do zawodów
zgłosiło się 21 drużyn. Miały one na celu spraw-
dzenie umiejętności strażaków oraz sprzętu.

- Ogromnie się cieszę, że tym razem w By-
strzycy Górnej mogę otwierać gminne zawody

Warsztat otwarty dla nauczycieli, studentów,
uczniów, aktorów, reżyserów i wszystkich
osób zainteresowanych pracą Fundacji Jubi-
lo.
Wydarzenie organizowane w ramach proje-
ktu "Odkluczanie"
dofinansowanego ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
gminę Wrocław. W tym roku projekt został
także objęty także honorowym patronatem
Ministra Sprawiedliwości.
Warsztat jest bezpłatny. O udziale decyduje
kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane
wzięciem udziału w warsztacie proszone są
o kontakt mailowy na adres: office@jubilo-
project.com

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
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
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
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sportowo-pożarnicze. Patrząc na liczny udział
drużyn, a w szczególności dzieci i młodzieży
można być spokojnym o przyszłość naszych jed-
nostek. Życzę Państwu wielu sukcesów i sporto-
wej rywalizacji - mówiła wójt gminy Teresa Ma-
zurek, podczas oficjalnego otwarcia.

Na uwagę zasługuje fakt, że gmina Świdnica,
jako pierwsza w powiecie świdnickim zrealizo-
wała program bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego. Do zabezpieczenia społeczeństwa i mie-
nia, w ramach zadania własnego utrzymywanych
jest 8 jednostek OSP typu "S" (OSP: Burkatów,
Bystrzyca, Gogołów, Grodziszcze, Lutomia,
Mokrzeszów, Panków i Witoszów), w tym 3
jednostki włączone są do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP
Burkatów, OSP Witoszów. Ponadto wszystkie
jednostki włączone do KSRG są wyposażone w
zestawy ratownictwa drogowego. W działaniach
ratowniczych czynny udział bierze 172 straża-
ków ratowników w pełni przeszkolonych w za-
kresie podstawowym, w tym 62 druhów straża-
ków z ukończonym kursem Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy. Jednostki OSP w Gminie
Świdnica dysponują 13 samochodami ratowni-
czo-gaśniczymi w tym 4 pojazdy klasy ciężkiej,
6 klasy średniej oraz 3 klasy lekkiej.

Jak co roku największym zainteresowaniem
cieszyła się ostatnia konkurencja - ćwiczenia bo-
jowe. Sportowa rywalizacja trwała do ostatnich
minut, a to właśnie sekundy decydowały o koń-
cowych wynikach.

Klasyfikacja generalna zawodów przedsta-
wiała się następująco:

W grupie MPD "drużyna mieszana" wiek
12-15 lat

1.miejsce MDP Witoszów
2. miejsce MDP Lutomia

3. miejsce MDP Grodziszcze
W grupie MPD chłopcy wiek 12-15 lat
1.miejsce MDP Witoszów
W grupie MPD chłopcy wiek 16-18 lat
1.miejsce MDP Grodziszcze
W grupie C kobiety
1.miejsce OSP Burkatów
2. miejsce OSP Lutomia
3. miejsce OSP Gogołów
W grupie A mężczyźni
1.miejsce OSP Witoszów
2. miejsce OSP Burkatów
3. miejsce OSP Bystrzyca
4. miejsce OSP Gogołów
5. miejsce OSP Panków
6. miejsce OSP Mokrzeszów
7. miejsce OSP Lutomia
8. miejsce OSP Grodziszcze
Po zakończeniu zawodów wójt gminy Świd-

nica wraz z komisją sędziowską podziękowała
wszystkim za udział w zawodach. Następnie zo-
stały wręczono dyplomy, medale oraz puchary.
Dla najmłodszych uczestników tegorocznych za-
wodów wójt gminy Teresa Mazurek ufundowała
apteczki. Gdyby podczas tegorocznych zawo-
dów oceniać kibicowanie i zagrzewanie drużyn
do sportowej rywalizacji, to z pewnością pier-
wsze miejsce bezapelacyjnie należy się paniom i
strażakom z OSP Gogołów oraz druhom i druh-
nom z MDP Gogołów.

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.
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Dla przypomnienia. W 2018 r. do 5 ochotni-
czych straży pożarnych w gminie Świdnica trafił
sprzęt, w postaci 2 defibrylatorów, zestaw ratow-
nictwa medycznego, pilarka ratownicza, rozpie-
racz kolumnowy oraz spornik progowy. Jego
wartość to 47,4 tys. zł. Wkład własny gminy Świd-
nica wynosił 1% wartości inwestycji, czyli 474 zł.
Natomiast w 2017 roku dzięki projektowi partner-
skiemu, którego liderem była gmina Świdnica
zwiększył się poziom bezpieczeństwa w 11 gmi-
nach, 6 powiatach woj. dolnośląskiego. Zakupiono:
10 nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśni-
czych, 2 hydrauliczne zestawy ratownictwa techni-
cznego , w tym 1 samochód dla OSP Burkatów.
Wartość projektu to 6,3 mln zł, a 4,03 mln zł stano-
wiło przyznane dofinansowanie.

RADA GMINY ŚWIDNICA
PONOWNIE Z 15 RADNYMI  

Po wygaśnięciu mandatu radnego Piotra
Okoniewskiego z okręgu nr 9, uprawnieni do

głosowania mieszkańcy Lutomi Górnej 14
kwietnia br. dokonywali ponownego wyboru.
Podczas VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Świdnica, uroczyste ślubowanie złożył Andrzej
Chmiel, który mandat radnego otrzymał w wy-
borach uzupełniających.

Rotę Ślubowania Radnych odczytał wice-
przewodniczący Rady Gminy Świdnica - Daniel
Wieczorek "Wierny Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obo-
wiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i
uczciwie, mając na względzie dobro mojej gmi-
ny i jej mieszkańców". Dopiero po uroczystym
złożeniu ślubowania każdy radny zyskuje prawa
i obowiązki radnego.

Życzenia dobrej pracy i współpracy z urzę-
dem na rzecz społeczności lokalnej nowemu rad-
nemu złożyła wójt gminy Świdnica Teresa Ma-
zurek.

LAUR MŁODEGO
SAMORZĄDOWCA  

22 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w
Mokrzeszowie odbyła się kolejna edycja gmin-
nego konkursu wiedzy samorządowej o  "Laur
Młodego Samorządowca". W konkursie wzięli
udział uczniowie gminnych szkół podstawo-
wych oraz uczniowie klas III gimnazjalnych z
tereny naszej gminy. Tematyką tegorocznej edy-
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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 turn-
tableism-u w Polsce. Aktywny na scenie od
ponad 20 lat. Współpracował z czołówką za-
równo jazzowej jak i hip hopowej sceny. Lider
własnej Formacji Mr Krime Live Band, czło-
nek zespołów Pawła Kaczmarczyka, Moniki
Borzym czy formacji El Greco. Kompozytor
muzyki teatralnej, autor płyt, mixtape-ów, od
lat występuje w najlepszych klubach w Polsce
ze swoimi setami dj-skimi.  Ostatnio produ-
kcyjnie aktywny pod pseudonimem Late
Night Science.

MUZAZA: MUZYKA KLEZMERSKA
DLA NAJMŁODSZYCH
Data: 16 czerwca 2019
Godzina: 12.00 i 13.15
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Bilety: 10 zł (normalny) / 5 zł (ulgowy)
Sprzedaż: Sekretariat Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury - Rynek 43 

"Energetyzująca i bezkompromisowa grupa
NeoKlez "Takimi słowami najczęściej zaczy-
nają się zapowiedzi ich koncertów. Po sukcesie
debiutanckiego albumu "Pięć stron świata"
młodzi muzycy z Lublina: Stanisław Lesz-
czyński (skrzypce), Damian Szymczak (klar-
net), Piotr Tomala (akordeon), Kacper Bardzki
(gitara basowa), Kamil Wróblewski (perkusja)
podróżują po zakątkach Polski i Europy pre-
zentując własne spojrzenie na muzykę kle-
zmerską. Łobuzerski styl i wibrująca energia
są wizytówką NeoKlez. Ich własne kompozy-
cje charakteryzuje nieregularne metrum, prze-
sunięcia rytmiczne oraz łączenie tradycyjnego
brzmienia z elementami współczesnej muzyki
popularnej, jak: drumnbass, jazz, funk, rock.
Każdy ich koncert, to potężna dawka mocy
klezmersko-bałkańskich dźwięków.
"Chcemy aby nasza muzyka trafiała do bardzo
szerokiego grona publiczności i aby nie ogra-
niczało się ono do miłośników muzyki kle-
zmerskiej." Zespół prócz występów na terenie
całej Polski prezentował się również za grani-
cą. Wielokrotnie pojawiał się w radiu i telewi-
zji, do dnia dzisiejszego dał już blisko 300
koncertów na terenie całego kraju i Europy.
A to wszystko tradycyjnie w interaktywnej
gordonowskiej oprawie. Koncert jest reali-
zowany w oparciu o teorię uczenia się muzyki
profesora Edwina E. Gordona (University of
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cji Konkursu był wolontariat realizowany na te-
renie szkół oraz w środowisku lokalnym.

Regulamin konkursu przewidywał przygoto-
wanie wystąpienia wspieranego prezentacją w
programie PowerPoint oraz mowy motywacyj-
nej. Szkoły podstawowe zaprezentowały bardzo
bogate i różnorodne  działania wolontariuszy
prowadzone zarówno na terenie ich placówek,
jak na przykład zbiórki na cele charytatywne,
pomoc młodszym kolegom, praca w samorzą-
dzie na rzecz szkoły, ale również działania obej-
mujące swoim zasięgiem środowisko lokalne np.
pomoc starszym mieszkańcom miejscowości czy
prace porządkowe na jej terenie. Wiele działań
młodych wolontariuszy, a co za tym idzie ich
pomoc, o czym opowiadali podczas swoich pre-
zentacji, sięga innych często odległych  miast,
krajów a nawet kontynentów.

Zadaniem uczniów klas III oddziałów gi-
mnazjalnych było przygotowanie mowy moty-
wacyjnej na temat I ty możesz zostać wolontariu-
szem. W wystąpieniach usłyszeliśmy fragmenty
prawdziwych, wzruszających historii o spotka-
niach ludzi potrzebujących z wolontariuszami,
ich wdzięczności i wspólnie spędzanych chwi-
lach. Uczniowie mówili o wartościach jakie nie-
sie ze sobą pomaganie innym, o tworzących się
w ten sposób więziach i relacjach międzyludz-
kich. Podawali wiele przykładów z własnego
życia i działalności jako woluntariuszy, zachęcali
wszystkich do dzielenia się pomocą i empatii w
stosunku do potrzebujących.

Po wystąpieniach uczniowie szkół podsta-
wowych wykazali się dużą wiedzą na temat dzia-
łalności samorządu w Gminie Świdnica odpo-
wiadając na pytania w teście wiedzy.

W skład jury tegorocznego konkursu weszli:
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Pani Maria
Jaworska, dyrektor Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego w Lubachowie, pan Sebastian Krzyw-
da  oraz dyrektor Gminnego Ośrodka, Kultury,
Sportu i Rekreacji Pan Krzysztof Jas. Komisja kon-
kursowa stanęła przed trudnym zadaniem, ponie-
waż wszystkie prezentacje oraz przygotowane mo-
wy przedstawione zostały w sposób ciekawy i z
wielkim zaangażowaniem uczniów.

Po podliczeniu punktacji za prezentacje oraz
test wiedzy samorządowej , Jury wyłoniło nastę-
pujących laureatów: I miejsce w kategorii szkół
podstawowych zdobyła Szkoła Podstawowa w
Mokrzeszowie, II miejsce - Szkoła Podstawowa
w Pszennie, III miejsce - Szkoła Podstawowa w
Witoszowie Dolnym. W kategorii oddziałów gi-
mnazjalnych najwyżej oceniono mowę motywa-
cyjną przygotowaną przez uczennicę trzeciej kla-
sy gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Lu-
tomi Dolnej.

Laureatów i wszystkich uczestników konkursu
nagrodzono upominkami ufundowanymi przez
Gminę Świdnica, a wygrana szkoła otrzymała ho-
norową statuetkę, która zostanie uroczyście wrę-
czona podczas najbliższej sesji Rady Gminy.

Konkurs o "Laur Młodego Samorządowca"
jest zawsze doskonałą okazją do spotkania ucz-
niów oraz nauczycieli gminnych szkół, wymiany
doświadczeń oraz podzielenia się własnymi
osiągnięciami.

XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
MITOLOGICZNY 

Konkursy mitologiczne zawsze cieszą się u
uczniów dużym zainteresowaniem. Przygotowa-
nie do ich udziału nie tylko porządkuje wiedzę na

temat starożytnego świata, ale rozbudza cieka-
wość i wyobraźnię. Nie inaczej było i w tym
roku. W gronie tegorocznych laureatów na pod-
ium znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej
w Mokrzeszowie, Dominik Fijałkowski i Karo-
lina Koch.

17 maja w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Galla Anonima w Świdnicy odbyła się uroczysta
gala wręczania nagród. W konkursie wzięło
udział 130 uczniów.

Jego laureatami zostali m.in. uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie:

- Dominik Fijałkowski z kl.VI - I miejsce za
mistrzowskie wykonanie fotografii z motywem
mitologicznym w mieście Świdnicy.

- Karolina Koch z kl. VI - III miejsce w
kategorii praca literacka

40 LAT ŚWIĘCEŃ
KS. KAZIMIERZA GNIOTA  

W niedzielę, 19 maja ks. Kanonik Kazimierz
Gniot, obchodził jubileusz 40-lecia święceń ka-
płańskich. Swoją duszpasterską posługę w para-
fii pw. św. Mikołaja w Pszennie rozpoczął w 2003
roku. Jak sam podkreślał, sakrament kapłaństwa
nierozerwalnie łączy się z Eucharystią. Dlatego
dokładnie w dniu swoich jubileuszowych obcho-
dów, 4 dzieci przyjęło Pierwszą Komunię Św.

Mszę św. sprawował Dostojny Jubilat w obe-
cności zaproszonych księży z dekanatu Świdnica
Wschód i  o. Bernarda. Na tę uroczystość przybyła
najbliższa rodzina ks. Kanonika, wójt gminy Teresa
Mazurek, licznie zgromadzeni parafianie z 5 so-
łectw: Pszenno, Niegoszów, Wilków, Jagodnik,
Miłochów. Słowo Boże wygłosił ks.  Jan Bagiński.

Do Wyższego Seminarium Duchownego we
Wrocławiu Ks. Kazimierz Gniot wstąpił w 1973 r.,
kończąc wcześniej 5 letnie Technikum Górnicze w
Zgorzelcu. Po 6-letnich studiach teologicznych, 19
maja 1979 r. z rąk biskupa Wincentego Urbana
otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikary praco-
wał m.in. na parafiach w Lubawce, Dzierżoniowie,
Niemczy, a pierwszą parafię jako proboszcz otrzy-
mał w Radzikowie. Następnie po 13 latach, dekre-
tem biskupa objął parafię św. Mikołaja w Pszennie,
gdzie swoją posługę pełni do dzisiaj.

Na zakończenie Mszy św. przedszkolaki z
Bajkowej Dolinki w Pszennie, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Pszennie, przedstawiciele władz
gminy Świdnica i sołectw, służba liturgiczna oł-
tarza, duchowieństwo i rodzina złożyli życzenia
i wręczyli kwiaty Jubilatowi.

- Czcigodny Księże Proboszczu, dostojny
Jubilacie. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje
oraz podziękowania za niestrudzoną posługę du-
szpasterską na rzecz wiernych i Parafii św. Miko-
łaja w Pszennie. Dziękuję, że ksiądz proboszcz
wspólnie z samorządem gminy Świdnica przy-
stąpił do gminnego programu ratowania zabyt-
ków, wykonując remonty w tutejszej świątyni.
Pięknie odrestaurowana chrzcielnica, a w tym
roku trwająca właśnie renowacja ambony(...)-
mówiła podczas mszy św. wójt gminy Świdnica
Teresa Mazurek.

i

South Carolina, USA) dobrze znaną już
świdnickiej publiczności. Celem tej metody
umuzykalnienia jest kształtowanie języka
muzycznego dzieci oraz wspieranie ich
wszechstronnego rozwoju. Forma spotkania
jest bardzo swobodna. Dzieci wraz z rodzi-
cami siedzą na podłodze między muzykami
i aktywnie uczestniczą w warsztatach. Wy-
konawcy nawiązują kontakt z publicznością
i zachęcają do wspólnego śpiewania, tańcze-
nia i rytmizowania. Do współtworzenia i
improwizowania zapraszamy najmłodszych
słuchaczy z własnymi "instrumentami" (np.
ulubioną grzechotką, dzwoneczkami, bę-
benkiem, marakasami).
Skład zespołu:
Stanisław Leszczyński - skrzypce
Damian Szymczak - klarnet
Piotr Tomala - akordeon
Kacper Bardzki - gitara basowa, syntezator
Kamil Wróblewski - perkusja, instrumenty
perkusyjne

ALCHEMIA TEATRALNA: "HAM-
LET" (SPEKTAKL)
Data: 16 czerwca 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: wstęp wolny

Zapraszamy na drugi pokaz Hamleta w re-
żyserii Andrzeja Błażewicza, którego pre-
miera okazała się wielkim frekwencyjnym i
artystycznym sukcesem.
Hamlet w wydaniu młodej Alchemii jest
opowieścią o brutalnej walce o władzę w
świecie pozbawionym szczerej miłości. Na-
leży sobie zadać poważna pytania przystę-
pując do pracy nad sztuką Szekspira. Po co
nam dzisiaj Hamlet? Po co to wszystko? Po
co te trupy u Szekspira. Pole trupów. Po nic
te pola śmierci? Po nic. Czy to tylko koło
historii? Ktoś przyjdzie i zakopie trupy.
Trupy na trupach przysypane ziemią. Czemu
tak smutno wszyscy kończą? Utopieni w
basenie ogrodowym. A była taka dobra im-
preza. Kto był wielkim manipulatorem tej
historii? Odwrócony symbol na królewskiej
koronie. Symbol przywrócony na opasce
Hamleta. Skompromitowane symbole wła-
dzy i idei. Hamlet do snu oglądający Triumf
Woli. A to sen tylko zły sen? Wszystko prze-
ciw Szekspirowi. Pomylił się co do Hamleta.
Reżyseria: Andrzej Błażewicz
Obsada:
Klaudiusz - Filip Pawlik
Gertruda - Hania Stawczyk
Hamlet - Adam Cisek
Ofelia - Michasia Grabińska
Poloniusz - Karolina Warzecha
Horacjo - Ola Miezgiel
Laertes - Ola Król
Rosencrantz - Sandra Matyszczyk
Guildenstern - Ada Broszczak
Aktorzy - Konstancja Kowalska, Zuzia Wo-
lińska
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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 Ktoś bardzo będzie się starał pokrzyżo-
wać wszystkie Twoje plany zawodowe. Aby się
ustrzec przed intrygami tej osoby musisz trzymać
w tajemnicy swoje zamierzenia i pomysły. Wiele
czasu poświęcisz na życie towarzyskie, jakieś
spotkania i dyskusje w gronie przyjaciół. 
BYK Życie rodzinne dostarczy wiele wrażeń.
Wydarzy się coś, co będzie dla Was wielkim
zaskoczeniem. Postaraj się zachować spokój, bo
wszystko bardzo pomyślnie się zakończy, a cała
sprawa przyniesie wiele dobrego. Sytuacja finan-
sowa już wkrótce się unormuje i będziesz mógł
zapłacić zobowiązania. 
BLIŹNIĘTA Nabierzesz wiary we własne mo-
żliwości i odzyskasz dawny zapał do pracy. Na
wiele spraw spojrzysz innym okiem, bowiem
wiele się zmieni i to na korzyść. Za kilka dni
otrzymasz ciekawą propozycję i rozpoczniesz
jakieś nowe działania. Konflikt z partnerem może
przerodzić się poważny kryzys. 
RAK W tym tygodniu rozwiążesz swoje proble-
my finansowe. Zapłacisz również zaległe ra-
chunki. Niewiele pozostanie na inne wydatki, ale
i tak będziesz zadowolony. Niezapowiedziane
odwiedziny pewnej osoby będą dużym zasko-
czeniem. Jeszcze bardziej zaskoczy Cię sprawa z
którą do Ciebie przyjdzie. 
LEW Ostatnio bardzo się rozleniwiłeś. Masz
wiele zaległości i nadszedł ostateczny czas, aby
je nadrobić. Twój partner ma Ci coś do powiedze-
nia. Od wielu dni próbuje, ale nie wie jak to
zrobić. Zapytaj go zwyczajnie o co chodzi. W
piątek miła niespodzianka ze strony szefa. 
PANNA Twoje nienajlepsze samopoczucie jest
spowodowane zmienną pogodą i słabą kondycją.
Jesteś przemęczony i powinieneś się nieco zrelakso-
wać. Dzięki temu pojawią się nowe chęci do pracy

i ciekawe pomysły na to, co robić dalej. W dru-
giej połowie tygodnia otrzymasz jakieś pienią-
dze. 
WAGA Osoba, którą się ostatnio interesujesz nie
jest tego warta. Spojrzyj trzeźwo na ostatnie wy-
darzenia, a sam dojdziesz do takiego wniosku.
Tymczasem z boku stoi ktoś, kogo wcale nie
dostrzegasz. To jest Twój prawdziwy przyjaciel,
a może coś więcej... 
SKORPION Chociaż ciągle masz problemy fi-
nansowe, to nie trać nadziei. W ciągu kilku dni
wszystko się ustablilizuje. Będziesz miał czyste
konto i podejmiesz się nowych wyzwań. Postaraj
się więcej czasu spędzić z domownikami. Przed
Wami ważna sprawa do omówienia. 
STRZELEC Nieoczekiwanie pojawią się kłopo-
ty które będą dla Ciebie dużym zaskoczeniem.
Niemal cały świat zwali Ci się na głowę. Jeżeli
dobrze pomyślisz, wybrniesz z nich bez wię-
kszych strat. W drugiej połowie tygodnia bę-
dziesz miał więcej czasu dla siebie, na swoje
zainteresowania i inne przyjemności. 
KOZIOROŻEC Postaraj się bardziej racjonal-
nie planować wydatki, bo może się okazać, że
niedługo będziesz musiał prosić przyjaciół o po-
życzenie gotówki. Bardzo dobry tydzień na za-
wieranie umów, planowanie jakichś przedsię-
wzięć. Być może zrealizujesz coś, o czym dawno
marzyłeś. 
WODNIK W tym tygodniu nie wydarzy się nic
szczególnego. Będziesz kontynuował dawne
sprawy, realizował plany i zamierzenia. W rodzi-
nie nie będzie sprzeczek i nieporozumień. Wszy-
stko na najlepszej drodze. Warto abyś odłożył
trochę grosza. Bardzo Ci się przyda w przyszłym
miesiącu. 
RYBY Nareszcie rozwiążą się Twoje problemy
rodzinne. Wszelkie nieporozumienia zostaną
wyjaśnione, osiągniecie upragniony kompro-
mis. Poświęcisz się całkowicie pracy, zrealizu-
jesz najnowsze pomysły. Wszystko to przynie-
sie efekt już w najbliższych dniach. 

◆ 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

◆ Zapraszam na MASAŻ limfatyczny
po masektomi, obrzęku kończyn
górnych i dolnych.. Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 
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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
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