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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

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

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

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

BIEG KOBIET W ŚWIDNICY
08.06.2019, godz. 12:00
Spotykamy się przy Bosmanacie nad Zale-
wem Witoszówka przy ul.Polna Droga 20,
gdzie znajduje się miasteczko biegowe ze
startem i metą. Trasa mierzy ok. 5 km - 2
pętle. Kwadrans przed startem zapraszamy
na dynamiczną rozgrzewkę.
Wstęp: według regulaminu, miejsce: Bos-
manat, organizator: Kobieta w Biegu

IV LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU PO-
LONIA-STAL Ś-CA - PIAST ŻERNIKI
08.06.2019, godz. 17:00
Ostatni mecz sezonu. Do Świdnicy przyjedzie
ligowy średniak - Piast Wrocław (Żerniki).
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KANDYDACI NA ŁAWNIKÓW
W bieżącym roku upływa kadencja ławni-

ków. Na nową kadencję 2020-2023 świdniccy
radni wybiorą:

* do Sądu Rejonowego w Świdnicy 12 ław-
ników, w tym do:
- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 5,
- Wydziału Pracy - 7,
* do Sądu Okręgowego w Świdnicy 92 ław-
ników, w tym do:
- Wydziału Cywilnego - 80,
- Wydziału Karnego - 10,
- Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych - 2.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać ra-

dom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzy-
szenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z
wyłączeniem partii politycznych, oraz co naj-

mniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na tere-
nie Świdnicy.   

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej
49 pok. 1a (parter), w nieprzekraczalnym termi-
nie do 30 czerwca br. 

Ławnikiem może być wybrana osoba posia-
dająca obywatelstwo polskie i korzystająca z peł-
ni praw cywilnych i obywatelskich, która ukoń-
czyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat. Musi ona
posiadać co najmniej średnie wykształcenie i
dobry stan zdrowia. 

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione
w sądach powszechnych i innych sądach oraz w
prokuraturze, funkcjonariusze Policji oraz inne
osoby zajmujące stanowiska związane ze ściga-
niem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i apli-
kanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci rad-
cowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie
wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej
oraz radni gminy, powiatu i województwa. Nie
można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż
jednym sądzie.

Niezbędne druki można pobrać w Wydziale
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w
Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 pok. nr 10

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

ALCHEMIA TEATRALNA: "BIEG"
(pokaz warsztatowy)
13.06.2019, godz. 13:00
Zapraszamy na pokaz młodych Alchemików
pt. "Bieg" w reżyserii Tomasza Dajewskie-
go.
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

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-
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

DABRO-BAU FURIA ŚWIDNICKA II
15.06.2019, godz. 08:00
Bieg przeszkodowy w okolicach Zalewu
Witoszówka. Zawodnicy pokonywać będą
przeszkody naturalne i sztuczne na trasie o
długości ok. 5km w godzinach 8.00 - 14.00.
Wstęp według regulaminu, miejsce: Bosma-
nat, organizator: Angellsrun Wrocław

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-
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oraz na stronie BiP Urzędu Miejskiego. Szczegó-
łowych informacji odnośnie trybu zgłaszania
kandydatów na ławników udziela Wiesław Pie-
trzyk - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
pod nr tel. 74 856 28 21.

POLSKO-CZESKA OLIMPIADA 
W ŚWIDNICY!

Uczniowie świdnickich szkół podstawo-
wych staną w szranki sportowej rywalizacji z
rówieśnikami z czeskiego Trutnova. Wszystko w
ramach  wspólnego projektu "Olimpiada sporto-
wa nie zna granic". Pierwsza część zmagań od-
była się przed rokiem w Czechach. Rewanż w
Świdnicy od 10 do 12 czerwca. W zawodach
weźmie udział blisko 2000 dzieci!

Przed rokiem do Czech pojechała czterdziesto-
osobowa reprezentacja świdnickich szkół podsta-
wowych. W Trutnovie gospodarze przygotowali 32
konkurencje, świdniczanie wystartowali w jedena-
stu. Rywalizowano między innymi w siatkówce,
unihokeju, koszykówce, piłce nożnej, tenisie stoło-
wym, lekkoatletyce, strzelectwie czy rolkarstwie.
Ciekawostką były przeprowadzone na trutno-
wskim stawie... wyścigi pontonowe.

Program świdnickiej części olimpiady jest
równie interesujący. Na obiektach Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji młodzi Polacy i czter-
dziestu Czechów rywalizować będą między in-
nymi w lekkoatletyce, piłce nożnej, tenisie stoło-
wym, piłce siatkowej, koszykówce, biegach
przełajowych czy strzelectwie. Nie zabraknie też
akcentu wodnego. Na zalewie Witoszówka od-
będą się zawody kajakowe. 

Wstęp na wszystkie zawody jest wolny. Uro-
czyste otwarcie olimpiady zaplanowano na po-

niedziałek, 10 czerwca o godzinie 9.00 na Sta-
dionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego.
Tam także odbędzie się ceremonia zakończenia
(środa, 12.06, godz. 15.00).

Sportowa olimpiada dla dzieci to kolejny
przykład współpracy Świdnicy z partnerskim
Trutnovem. Projekt wartości ponad 23 tysiecy
euro współfinansowany jest ze środków samo-
rządów Programu Współpracy Transgranicznej
2014-2020 Interreg V - A Republika Czeska -
Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis. Po stronie świdnickiej
realizatorem zadania jest Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Administratorem projektu
jest Waldemar Kurek.

Więcej szczegółów:
www.osir.swidnica.pl www.facebook.com/oli

mpiadasportowanieznagranic/?modal=ad-
min_todo_tour

PROGRAM ZAWODÓW
PONIEDZIAŁEK - 10.06.2019
godz. 9.00 - Oficjalne otwarcie Olimpiady na
Stadionie LA (ŚOSIR ul. Śląska 35)
godz. 10.00-15.00 - Zawody Lekkoatletyczne
(Rocznik 2006-2007) - (Stadion LA ul. Śląska 35) 
godz. 10.00-15.00 - Piłka nożna dziewcząt (Ro-
cznik 2004-2005) - (Stadion ul. Śląska 35)

ciąg dalszy na str. 4
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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

ALCHEMIA TEATRALNA: "WYOB-
RAŹ" (pokaz)
18.06.2019, godz. 18:00
Reżyser pokazu, Andrzej Błażewicz, tak
opisuje ideę nowego pokazu Alchemii: "Wy-
obrażam sobie teraz spektakl, wyobrażam
sobie coś, co w gruncie rzeczy ma miejsce,
ma miejsce w mojej głowie, ale wyobrażam
sobie przecież też rzecz, która nigdy w takim
kształcie się nie wydarzy..."
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 odbędzie
się przy Bosmanacie nad Zalewem Witoszów-
ka. Ruszyły już zapisy na to wydarzenie!
Wstęp wolny - zapisy, miejsce: Bosmanat,
ul. Polna Droga, organizator: ŚOSiR, Matex,
Anngells Run

III BUDZIK Z PIDŻAMIE - BIEG CHA-
RYTATYWNY
23.06.2019, 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

godz. 10.00-15.00 - Tenis stołowy (Rocznik
2006-2007 i 2004-2005) - (Hala SP 1 ul. Galla
Anonima1a)
godz. 10.00-15.00 - Zawody kajakowe (Rocznik
2004-2005) - (Bosmanat ul. Polna Droga)
WTOREK - 11.06.2019
godz. 10.00-15.00 - Zawody Lekkoatletyczne (Ro-
cznik 2004-2005) - (Stadion LA ul. Śląska 35)
godz. 10.00-15.00 - Piłka siatkowa Miksty (Ro-
cznik 2006-2007) - (Hala SP 105 ul. Saperów)
godz. 10.00-15.00 - Piłka koszykowa chłopców
(Rocznik 2006-2007) - (Hala SP 1 ul. Galla Ano-
nima1a)
godz. 10.00-15.00 - Strzelanie z wiatrówki (Ro-
cznik 2006-2007 i 2004-2005)) - (Hala Pionie-
rów ul. Pionierów 29)
ŚRODA - 12.06.2019
godz. 9.00-14.00 - Turniej Gier i Zabaw (Rocz-
nik 2004, 2005, 2006, 2007) - (Lodowisko-Rol-
kowisko ul. Śląska 35)
godz. 9.00-14.00 - Piłka siatkowa Miksty (Rocz-
nik 2004-2005) - (Hala SP 1 ul. Galla Anoni-
ma1a)
godz. 9.00-14.00 - Piłka koszykowa chłopców
(Rocznik 2004-2005) - (Hala Pionierów ul. Pio-
nierów 29)
godz. 9.00-14.00 - Piłka nożna dziewcząt (Rocz-
nik 2006-2007) - (Stadion ul. Śląska 35)
godz. 14.30-15.00 - Maraton przełajowy (Rocz-
nik 2006-2007 i 2004-2005) - (Stadion LA ul.
Śląska 35)
godz. 15.00 - Oficjalne zakończenie Olimpiady
na Stadionie LA (ŚOSIR ul. Śląska 35)

PRZEBUDOWA
FRANCISZKAŃSKIEJ

Z uwagi na trudności techniczne związane z
wykonaniem kanalizacji deszczowej na ostatnim
odcinku ul. Siostrzanej, prace instalacyjne na
ulicy Franciszkańskiej nie mogą rozpocząć się w
zaplanowanym terminie. Dlatego też zamknięcie
tej ulicy przesunięte zostało na poniedziałek, 10
czerwca.

Na ul. Siostrzanej lokalizacja i parametry
wysokościowe części urządzeń podziemnych,
ustalone na etapie projektowania, nie zgadzają
się ze stanem faktycznym. W związku z tym,
wymaga to od wykonawcy prowadzenia prac
ziemnych bardzo ostrożnie, w dużej mierze wy-
konywane są one ręcznie, co wydłuża termin ich
zakończenia.

Z uwagi na bardzo małe spadki podłużne
na kanalizacji deszczowej ul. Siostrzanej oraz
ul. Franciszkańskiej konieczna jest duża do-
kładność i precyzja posadowienia ostatniej
studni na ul. Siostrzanej, aby zapewniła ona
sprawny odbiór wód deszczowych z nowej
kanalizacji, która powstanie na ul. Francisz-
kańskiej.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość
podczas trwania remontu ulicy Franciszkańskiej.
Dokładać będziemy wszelkich starań, aby prace
wykonane zostały przede wszystkim starannie i
w możliwie jak najkrótszym czasie. 

 "ŚLADAMI CZERWONEGO
BARONA"

Już w najbliższą sobotę, 8 czerwca zaprasza-
my mieszkańców Świdnicy i okolic na spacer
historyczny z redaktor "Gazety Wyborczej" Be-
atą Maciejewską. Ostatni taki spacer, w którym
udział wzięło ponad 300 Dolnoślązaków i mie-
szkańców Opolszczyzny odbył się w 2017 roku.
Jego efektem był przewodnik "Spacerownik Do-
lnośląski", w którym obszerny fragment poświę-
cono Świdnicy . 

- Na podstawie informacji, które uzyskujemy
i licznych telefonów od potencjalnych uczestni-
ków spaceru, już nie tylko z Dolnego Śląska, ale
także z Wielkopolski i Łodzi, szacujemy że licz-
ba osób, które wezmą udział w wycieczce po
Świdnicy może być o połowę większa niż dwa
lata temu. To dobry znak zważywszy na to, że
sporą część uczestników poprzedniego spaceru
zachęciliśmy skutecznie do powrotu do Świdni-
cy na dłużej. Wielu przyjechało tu na weekendy,
by zaspokoić niedosyt, który wywołaliśmy na
spacerze oraz by zwiedzić okolicę, na którą tury-
stom zawsze przy okazji opowiadania o naszym
mieście zwracamy uwagę, gdyż jej atrakcyjność
turystyczna jest zdecydowanie mocnym atutem
naszego miasta - opowiada Sylwia Osojca-Ko-
złowska, kierownik Referatu Turystyki. 

W tym roku uczestnicy spaceru zwiedzać
będą nasze miasto fragmentami utworzonej nie-
dawno w ramach polsko-czeskiego projektu tra-
sy "Świdnica - Śladami Czerwonego Barona". W
planach jest wizyta w dwóch najważniejszych w
mieście obiektach sakralnych - wpisanym na listę
światowego dziedzictwa UNESCO ewangelic-
kim Kościele Pokoju, którego parafianinem był
Manfred von Richtofen oraz w Katedrze Świd-
nickiej.  Spacerowicze obejrzą ustawioną w Par-
ku Sikorskiego - replikę trójpłatowca Fokker
DR1, na którym latał "Czerwony Baron", obejrzą
także rewitalizowaną świdnicką starówkę. Spa-
cer rozpocznie się o godzinie 10.00 na placu Jana
Pawła II przed Katedrą Świdnicką, a zakończy w
sercu miasta - na Rynku. 

Udział w spacerze jest bezpłatny.  Nad
sprawnym jego przebiegiem czuwać będą pra-
cownicy Referatu Turystyki, którzy także jako
czynni przewodnicy i piloci wycieczek służyć
będą merytorycznym wsparciem. Dodatkowe in-
formacje uzyskać można w Referacie Turystyki:
turystyka@um.swidnica.pl, tel. 74 856 29 10.

FESTYN W PARKU CENTRALNYM
Zakończyły się prace w Parku Centralnym w

Świdnicy. Zadanie zrealizowane zostało w ra-
mach projektu "Rewaloryzacja terenów zieleni w
Świdnicy", na który miasto pozyskało ponad 7
milionów złotych dofinansowania z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Aby zaakcentować to ważne dla naszego
miasta wydarzenie, serdecznie zapraszamy do
udziału w symbolicznym przecięciu wstęgi w
niedzielę, 9 czerwca o godz. 14.00. Otwarciu
towarzyszyć będzie program artystyczny przy-
gotowany przez Świdnicki Ośrodek Kultury oraz
Młodzieżowy Dom Kultury.  Animatorzy zorga-
nizują także gry i zabawy dla najmłodszych. 

Przypomnijmy, że zakres zadania obejmo-
wał, m.in.: remont i przebudowę ciągów pie-
szych i rowerowych, montaż obiektów małej ar-
chitektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków
rowerowych, koszy na psie odchody), wykona-
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ŚWIAT POD KYCZERĄ
28.06.2019, godz. 17:00
Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera"
i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają na
XXII edycję Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą".
Ten wyjątkowy festiwal to feeria barw, mu-
zyka, taniec, radość, które zapewniają wy-
stępy zespołów folklorystycznych z najdal-
szych zakątków świata!
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
OPAL OCEAN
29.06.2019, godz. 19:30
Koncert sensacji muzycznej ostatniego se-
zonu OPAL OCEAN (Australia / Nowa Ze-
landia). Duet Alex Champ i Nadav Tabak
zagra w ramach 26. Świdnickich Nocy Jaz-
zowych. Duet gitar akustycznych przekra-
cza granice gatunków, łącząc ze sobą tech-
nikę jazzu, rocka i flamenco, aby stworzyć
własną epicką ścianę dźwięku.
Wstęp wolny, miejsce: patio restauracji "Ry-
nek 43", organizator: ŚOK

nie instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyj-
nej, przebudowę, odbudowę i renowację scho-
dów terenowych prowadzących na dawny cmen-
tarz św. Mikołaja i rozarium oraz budowę altanki
wraz ze schodami, budowę fontanny centralnej i
dwóch fontann pływających, budowę trzech mo-
stów. Na powierzchni ponad 2300 metrów kwa-
dratowych powstało nowe miejsce zabaw dla
najmłodszych oraz strefa fitness dla nieco star-
szych świdniczan. 

Obszar objęty rewitalizacją to ponad 12  ha.
Łączny koszt zadania wyniósł około 19 mln zł. 

CZESI NA JARMARKU 
W miniony weekend obchodziliśmy Dni

Świdnicy oraz Święto Dzika. Wśród licznych
atrakcji i stoisk na jarmarku pojawili się również
goście z Trutnova, którzy w ramach projektu
"Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu"
prezentowali swoje wyroby i rękodzieło.

Pogłębianie współpracy obu miast partner-
skich z lokalnymi przedsiębiorcami oraz współ-
praca transgraniczna to główny cel projektu, w
ramach którego czescy przedsiębiorcy odwiedzi-
li Świdnicę i zaprezentowali się na jarmarku. Na
straganach gościła ceramika, drewniane dekora-
cje, biżuteria, ubrania, obrazy, w tym dość niety-
powe, bo malowane pszczelim woskiem przy
użyciu żelazka.

Odwiedzający jarmark obejrzeli pokazy malo-
wania obrazów oraz wytapiania  i obróbki szkla-
nych koralików w płomieniu palnika szklarskiego.
Obecność gości z Trutnova posłużyła również wy-
mianie kontaktów biznesowych.  

MOBILNY PUNKT
INFORMACYJNY 

10 czerwca  2019 r. (poniedziałek) w godz.
10.00 - 13.00 w pokoju nr 104 (I piętro) w
Urzędzie Miejskim w Świdnicy czynny będzie
Mobilny Punkt Informacyjny świadczący bez-
płatne usługi na temat pozyskania wsparcia ze
środków unijnych  m.in. na rozpoczęcie i rozwój
działalności gospodarczej, a także informacje o
kierunkach wsparcia w ramach perspektywy fi-
nansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodar-
czych oraz III sektora.

XIII TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
Znamy datę XIII Targów Zdrowej Żywności

"Zdrowie ma smak". Już dzisiaj zapraszamy
wszystkich chętnych wystawców na XIII edycję
targów, które odbędą się na świdnickim rynku w
dniach 23-24 sierpnia 2019 r.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z
regulaminem targów i wypełnienie karty zgło-
szeniowej. 

Chętni wystawcy mogą zgłaszać swoje stoi-
ska do 15 lipca 2019 r. do Biura ds. Europejskich
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

ciąg dalszy na str. 6
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XXII FESTIWAL TEATRU OTWARTE-
GO
05.07-07.07.2019, godz. 16:00
Pod gwiazdami teatr smakuje inaczej. Papie-
rowe maski w smugach świateł latarni za-
mieniają się w twarze bajkowych stworów.
Szczudła odrealniają drobne figury aktorów,
które stają się podniebnymi tancerzami albo
potworami...
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

XX FESTIWAL BACHOWSKI W
ŚWIDNICY
01.08-11.08.2019, godz. 19:00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ jako
ludzie na poziomie musimy robić rzeczy na
poziomie. Festiwal Bachowski w Świdnicy,
w Kościele Pokoju, w regionie - prosty, or-
ganiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako
międzynarodowa dziedzina sztuki, wzboga-
cona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Wstęp różne, miejsce: różne, organizator:
ŚOK
**********************************
Wybrane...

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

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w re-
gulaminie targów.

W MDK...
MALOWANE "PEJZAŻE" MARTY,

KONSTANCJI I ALEKSANDRY
24 maja 2019 r. w Młodzieżowym Domu

Kultury w Bartoszycach odbyło się podsumowa-
nie IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"Pejzaże". Za swoje prace malarskie zostały na-
grodzone trzy uczestniczki zajęć pracowni pla-
stycznej "Mansarda":

Marta Augustynowicz zdobyła wyróżnienie
w kategorii wiekowej 10-11 lat.

Konstancja Kulak zdobyła II miejsce w ka-
tegorii 12-13 lat, natomiast największy sukces
odniosła Aleksandra Galant zdobywając I miej-
sce w kategorii powyżej 15 lat.

info: MDK Świdnica

GRYFIADA
Anna Świdnicka - bohaterka tegorocznej

Gryfiady, skupiła na świdnickim Rynku w piątek
31 maja kilkaset dzieci. Było kolorowo, bardzo
głośno, zabawnie i hucznie. Dzieci opanowały
Rynek na kilka godzin. A wszystko okraszone
wielobarwną, rozemocjonowaną paradą dzieci i
młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych.
Występy na scenie i poza nią skupiały uwagę
świdniczan obecnych w tym czasie w okolicach
Rynku. Cykliczna impreza na stałe wpisała się w
kalendarz świdnickich,wiosennych imprez.

TURYSTYCZNIE I SPORTOWO
Dwa świdnickie koła PTTK: "ToTuToTam"

MDK i "Pszczoły i Trutnie" wzięły udział w dniu
23 maja 2019 r. w VII Drużynowych Zawodach
w Strzelaniu Świdnickich Organizacji Pozarzą-
dowych o Puchar Prezydenta Miasta Świdnicy.
Zawody zorganizowało na własnej strzelnicy

Ognisko "Licznikowiec - 2009" w Świdnicy. W
turnieju liczył się wynik 10 najlepszych strzałów
każdej osoby spośród drużyny 4 osobowej wy-
konany z karabinka (wiatrówka długa) uzbrojo-
nej w sprzęt optyczny do tarczy "PP10", śrutem 4,5
mm. Na dystansie 10 metrów. Ogłoszenie wyników
drużynowych odbędzie się po całym cyklu zawo-
dów w Sudeckim Centrum Organizacji Pozarządo-
wych. W wewnętrznym, indywidualnym turnieju
Koła "ToTuToTam" z Młodzieżowego Domu Kul-
tury w kategorii TM  zwyciężyła Agata Hruszo-
wiec. Na podium stanęli Paweł Matjaszek i Karolin
Tyńska. Na dalszych miejscach znalazły się Amelia
Jaskuła i Angelika Borońska . Zwycięzcom okazałe
puchary wręczył Ryszard Kielar - Prezes Zarządu
Ogniska TKKF.

info: MDK Świdnica

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS
MATEMATYCZNY

W dniach 29 - 31 maja 2019r. Zespół Szkół
Mechanicznych w Świdnicy - organizator IX
Międzypowiatowego Konkursu Matematyczne-
go gościł czteroosobowe drużyny z powiatów
kartuskiego, łowickiego i tatrzańskiego biorące
udział w Konkursie wraz z drużyną powiatu
świdnickiego. Konkurs powiatowy odbywa się
co roku pod honorowym patronatem Starosty
Świdnickiego. 

W tym roku także Starosta Świdnicki objął
patronatem Konkurs Międzypowiatowy, ponieważ
każdego roku zwycięzcy etapu powiatowego spo-
tykają się w innym z powiatów podczas rywalizacji
międzypowiatowej. Oprócz zmagań matematycz-
nych uczniowie uczestniczyli w wycieczkach i po-
znawali wspaniałe zabytki i historię Świdnicy, a w
Kompleksie Osówka historię okolic naszego po-
wiatu. W zmaganiach matematycznych uczniowie
w pierwszym dniu konkursu zmierzyli się z nieła-
twymi zadaniami w etapie indywidualnym, nato-
miast drugiego dnia rozwiązywali zestaw zadań
drużynowo. Najlepsza okazała się drużyna świdni-
cka, a drugie miejsce zdobyła drużyna z powiatu
tatrzańskiego. Indywidualnie pierwsze miejsce
zdobyła Kinga Kępa a drugie Mateusz Drąg, oboje
z II LO w Świdnicy, trzecie miejsce zdobył Dawid
Stós z LO w Zakopanem, a 4 miejsce Rafał Lis z I
LO w Świdnicy. Najlepsi otrzymali wspaniałe na-

ciąg dalszy ze str. 4
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grody ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Świdnicy. Wszystkim nagrodzonym gratuluje-
my i informujemy, że w kolejnym roku drużyny
spotkają się w Kartuzach.

Mechanik

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
26.05.2019r. o godz. 24:00 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące tabliczek z napisem "Zakaz wpro-
wadzania psów" na skwerach przy Placu Grun-
waldzkim, umieszczonym zdaniem zgłaszające-
go bezprawnie. Po przeanalizowaniu tego dość
złożonego tematu ustalono, iż tabliczki mają je-
dynie charakter informacyjno - instruktażowy,
wyrażają wolę administratora i nie stanowią pod-
stawy prawnej do stosowania sankcji karnych
przewidzianych przez prawo wykroczeń. Jeżeli
zatem właściciel pieska wyprowadzi go na wspo-
mniany skwer nie musi obawiać się, że za czyn
ten otrzyma od straży miejskiej mandat.
27.05.2019r. o godz. 1.20 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie od kierowcy TAXI o nieprawidłowo działa-
jącej tymczasowej sygnalizacji świetlnej (ruch
naprzemienny) na ulicy Kopernika. Na miejsce
natychmiast skierowano patrol straży miejskiej.
Awarię zgłoszono do wykonawcy prac remonto-
wych. Sygnalizacja została naprawiona.
27.05.2019r. o godz.15:25 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie od mężczyzny, który został zaatakowany i
ugryziony przez psa na ulicy Zamenhoffa . Wła-
ściciel psa po zajściu oddalił się z miejsca zda-
rzenia. Skierowany na miejsce patrol, na podsta-
wie rysopisu właściciela psa podanego przez po-
krzywdzonego, szybko zlokalizował mężczyznę,

który został ukarany mandatem karnym za nie
zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu
zwierząt.
28.05.2019r. o godz.12:53 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał nietypowe
zgłoszenie od kierowcy TAXI.  Mężczyzna twier-
dził, że dowiózł pasażera pod wskazany adres na
ulicę Równą, jednak pasażer ten nie opuszcza ta-
ksówki, nie chce zapłacić za kurs i nie reaguje na
uwagi kierowcy patrząc się jedynie przed siebie.
Gdy na miejsce przybył patrol straży miejskiej,
pasażer nagle zaczął zachowywać się normalnie,
zapłacił za kurs i opuścił pojazd. Stwierdził, że czuje
się dobrze i nie potrzebuje pomocy medycznej. Nie
był w stanie wyjaśnić, co było przyczyną jego
wcześniejszego zachowania.  
29.05.2019r. o godz. 22.50 

Patrol straży miejskiej zatrzymał na dworcu
PKP Świdnica Miasto osobę poszukiwaną przez
Policję. Mężczyzna nie zgłosił się do aresztu
gdzie powinien odbywać karę za wykroczenia
popełnione właśnie na dworcu PKP.

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

SIATKÓWKA PLAŻOWA 
KLAS 7-8 SP i 3 GIMN.

Uczniowie SP 105 w Świdnicy zdominowali
zawody Siatkówki plażowej klas 7-8 SP i 3 Gi-

www.expressem.eu www.expressem.eu

profesora Edwina E. Gordona (University of
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

ciąg dalszy na str. 8
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mnazjalnych w ramach rozgrywek "Współza-
wodnictwa szkolnego 2018-2019". Ostatnie w
tym roku zawody współzawodnictwa dla tej ka-
tegorii wiekowej zgromadził cztery reprezenta-
cje dziewcząt i trzy drużyny chłopców ze świd-
nickich podstawówek. Turniej rozgrywany był
systemem każdy z każdym do dwóch wygranych
setów. Zawodnicy sto piątki bardzo gładko roz-
prawili się z rywalami nie tracąc nawet seta w obu
spotkaniach. Walka o drugie miejsce pozostała
chłopcom z SP 4 i SP 1. Lepsi okazali się tu
siatkarze czwórki. Dziewczęta z SP 105 tylko z
drużyną SP 6 miały lekkie problemy wygrywając
ostatecznie w tie-breaku. Podobnie jak u chło-
pców również na drugim miejscu uplasowały się
zawodniczki SP 4. O trzecie miejsce powalczyły
w ostatnim spotkaniu zespoły SP 6 i SP 1. Szó-
stka to spotkanie wygrała. Na zakończenie orga-
nizator zawodów, Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji, przygotował pamiątkowe dyplomy
oraz medale. Wyróżnieni zostali też najlepsi za-
wodnicy: Julia Pisowicz i Robert Kaźmierczak
(SP 1), Alicja Maliszewska i Szymon Silko (SP
4), Hanna Gągała (SP 6), Zuzanna Rut i Norbert
Majewski (SP 105). Najlepsze dwa zespoły
awansowały do finałów strefy wałbrzyskiej.
Dziewczęta zagrają już w poniedziałek 3 czerw-
ca o godz. 10.00, chłopcy w czwartek 6 czerwca
o tej samej porze rów-
nież na boiskach plażo-
wych OSIR Świdnica.

Końcowa klasyfia-
cja (z punktacją do
współzawodnictwa):

Dziewczęta:
1. SP 105 - 10 pkt
2. SP 4 - 8 okt
3. SP 6 - 7 pkt
4. SP 1 - 6 pkt
Chłopcy:
1. SP 105 - 10 pkt
2. SP 4 - 8 pkt
3. SP 1 - 7 pkt
info: OSiR Świdnica

SŁONECZNA
ZABAWA 

NA FESTYNIE! 
Dopisała pogoda,

frekwencja i współorga-
nizatorzy - kluby, sto-
warzyszenia, szkoły. Za
nami festyn sportowo-
rekreacyjny w ramach
Dni Świdnicy. Impreza
z mnóstwem atrakcji
odbyła się w niedzielę, 2
czerwca na naszych
obiektach przy ulicy
Śląskiej.

Każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Fani bo-
ksu już  od godziny
11.00 dopingowali mło-
dych Polaków, którzy w

ringu rozstawionym na stadionie im. Janusza
Kusocińskiego skrzyżowali rękawice z reprezen-
tacją Czech. Juniorska reprezentacja Polski wy-
grała mecz 10:4, a dwa punkty dla biało-czerwo-
nych zdobył dzięki wygranej swojej walce za-
wodnik Boks Polon ii  Świdn ica,  Kamil
Guźliński.

Część rekreacyjna trwała od godziny 13.00
do 17.00. Na uczestników festynu czekała wielka
strefa dmuchańców, animacje dla dzieci, gry i
zabawy, pokazy. Absolutną nowością była sy-
multana szachowa z Kamilem Gałuszką, aktual-
nie najlepszym świdnickim zawodnikiem. Gracz
KSz Gambit stoczył w sumie kilkadziesiąt poje-
dynków i wszystkie zakończyły się jego zwycię-
stwem. Z inicjatywy Polonii-Stali Świdnica
rozegrano I turniej plażowej piłki nożnej orlików.
W szranki stanęło siedem drużyn. Po trzy ekipy
wystawiła Polonia-Stal i Gryf, a jedną Świdnicki
Klub Piłki Ręcznej. Ci ostatni okazali się najwię-
kszą rewelacją rozgrywek, zajmując ostatecznie
drugie miejsce. Pierwszy i trzeci stopień podium
obsadzili młodzi piłkarze Gryfa. Na kortach swój
turniej rozegrali uczniowie szkół podstawowych.

Na scenie głównej odbywały się pokazy i
prezentacje, uroczyście zakończono także zma-
gania w akcji Aktywni 24 i Współzawodnictwa
szkolnego w roku szkolnym 2018/19.

Impreza nie odbyłaby się bez wielkiego
zaangażowania klubów, stowarzyszeń, centrów
aktywności ruchowej i szkół, które wystawiły
swoje stanowiska. W tym roku z zaproszenia do
współorganizacji tego wydarzenia skorzystało
kilkadziesiąt podmiotów: LZS, Ale Heca, Moni-
ka Masłowska, TKKF Licznikowiec, TKKF Bol-

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
Grabarze - Daria Michurska, Julia Dudek

**********************************
XX FESTIWAL BACHOWSKI

PROGRAM

PROLOG
czwartek 25.07 Żarów, godz. 21:00, Scena
Dworzec 
:: RECITAL Michalina Bienkiewiczwartek
sopran Marek Szlezer fortepian :: Teichmul-
ler Berg Mendelssohn-Hensel :: wstęp wol-
ny
piątek 26.07 Księginice Małe, godz. 19:00,
kościół 
:: PIKNIK ROMANTYCZNY Mozart
Brahms kwintety smyczkowe :: wstęp wol-
ny :: kosze piknikowe mile widziane
sobota 27.07 Sokołowsko, godz. 11:00,
Grunwald 
:: ŚNIADANIE NA TRAWIE Szostakowicz
Kwartet Brahms Kwintet :: wstęp wolny ::
kosze piknikowe mile widziane

FESTIWAL
czwartek 01.08, Świdnica, godz. 19:00,
Kościół Pokoju 
:: INAUGURACJA Ensemble Oltremonta-
no Wim Becu :: Gabrieli Porta Grandi ::
obowiązują bezpłatne wejściówki

ciąg dalszy ze str. 7
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ko, UKS Gryf Świdnica, Polonia-Stal Świdnica,
KS Neptun Świdnica, SKT Tiger Świdnica,
ŚKPR Świdnica, APR Świdnica, Świdnicka Gru-
pa Biegowa, Świdnicki Klub Biegacza Hermes,
MKS Polonia Świdnica (siatkówka), MKS Polo-
nia Świdnica (akrobatyka), Boks Polonia Świd-
nica, KFA Renegades Świdnica, KSz Gambit
MDK Świdnica, Labonitafit, BOX74 - Trening
Funkcjonalny, Centrum Formy 58100, Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy,
Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia
Bliżej Ciebie przy Zespole Szkół Specjalnych w
Świdnicy, Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy
Ziemi Świdnickiej, Społeczna Akademia Nauk
Wydział zamiejscowy Świdnica, Szkoła Podsta-
wowa nr 4, Tenis Fan Klub, Komenda Powiato-
wa Policji w Świdnicy. Wszystkim należą się
wielkie słowa uznania i podziękowania!

info: OSiR Świdnica

PODSUMOWANIE SPORTOWEGO
"WSPÓŁZAWODNICTWA
SZKOLNEGO 2018-2019"

Na niedzielnym Pikniku sportowym 2
czerwca rozdane zostały nagrody i puchary na
zakończenie tegorocznej edycji sportowego
"Współzawodnictwa szkolnego 2018-2019"
świdnickich szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Przez cały rok szkolny rozegranych zostało
łącznie 51 konkurencjach (25 dziewcząt i 26
chłopców) wzięło w nich udział przeszło 2.500
uczestników (1.238 dziewcząt i 1.318 chło-
pców). W zawodach startowały wszystkie szkoły
podstawowe ze Świdnicy choć nie we wszy-
stkich zawodach. Na dziesięć szkół osiem w tym
roku zostało sklasyfikowanych i otrzymało na-
grody w postaci talonów na sprzęt sportowy w
kwocie 500 zł. W tym roku po raz pierwszy
nagrodzono też większą ilość najlepszych spor-

towców z poszczególnych szkół. Nagrodzeni zo-
stali najlepsza zawodniczka i najlepszy zawod-
nik wytypowany przez szkołę. A otrzymali oni
również talony na sprzęt sportowy w kwocie 100
zł. Wyróżnieni sportowcy:

Amelia Cieślak i Robert Kaźmierczak (SP 1),
Oliwia Milanowska i Daniel Worobiec (SP 2),
Sandra Sowa i Kordian Stramek (SP 4), Agnie-
szka Piechurska i Bartosz Doliński (SP 6), Vanes-
sa Bachta i Marcel Litwiński (SP 8), Nina Jasie-
cka i Aleksander Zelek (SP 105), Natalia Piestrak
i Jakub Grobelny (SP 315), Aleksandra Grabo-
wska i Kacper Zbyrowski (NSP Bliżej Dziecka).
W ceremonii wręczania pucharów i nagród ucze-
stniczył wiceprezydent Świdnicy, pan Jerzy Żądło.
Przy okazji podziękowania należą się dyrektorom
szkół, które udostępniały bezproblemowo swoje
obiekty na zawody współzawodnictwa: z SP 1 Re-
nata Begierska i Edyta Natanek, z SP 6 Violetta
Skibicka oraz z SP 105 Małgorzata Pielach. Warto
też wspomnieć o zaangażowaniu nauczycieli: z SP
1 Wojciech Poznański, Krzysztof Wąż, Iwona Sara;
z SP 2 Joanna Pijanowska, Mariusz Kuc; z SP 4
Anna Lis, Robert Skupień; z SP 6 Sebastian Błasz-
czyk, Justyna Curyl, Tomasz Christ, Magdakena
Werner; z SP 8 Stanisłąw Gałka, Andrzej Czyżo-
wicz; z SP 105 Krzysztof Terebun, Paweł Kondzior;
z SP 315 Renata Jastrzębska; z NSP Bliżej Dziecka
Agnieszka Poradzisz.

Tegoroczną edycję współzawodnictwa zdo-
minowała Szkoła Podstawowa nr 6, która w obu
kategoriach dziewcząt i chłopców miała na swo-
im koncie najwięcej zwycięstw.

Końcowa klasyfika-
cja "Współzawodnic-
twa szkolnego 2018-
2019":
Dziewczęta:
1. SP 6 - 196 pkt
2. SP 105 - 174 pkt
3. SP 4 - 160 pkt
4. SP 1 - 105 pkt
5. SP 2 - 102 pkt
6. SP 8 - 84 pkt
7. SP 315 - 66 pkt
8. NSP Bliżej Dziecka -
33 pkt NK - SP Społeczna
- 14 pkt NK - NKSP Ca-
ritas - 8 pkt
Chłopcy:
1. SP 6 - 2018 pkt
2. SP 4 - 173 pkt
3. SP 1 - 155 pkt
4. SP 105 - 153 pkt
5. SP 8 - 105 pkt
6. SP 315 - 72 pkt
7. SP 2 - 56 pkt
8. NSP Bliżej Dziecka -
30 pkt NK - SP Społecz-
na - 14 pkt NKSP Cari-
tas - 12 pkt

info: OSiR Świdnica

SUPER JUDO
Super Liga Judo w

Świdnicy za nami. Jako
gospodarze bardzo do-
brze spisaliśmy się

26 maj to nie tylko
data rozgrywek Super

www.expressem.eu www.expressem.eu

czwartek 01.08, Żarów, godz. 21:30, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL Natalia Rubiś sopran Magdale-
na Blum fortepian :: wstęp wolny
piątek 02.08, Świdnica, godz. 19:00, ko-
ściół zielonoświątkowy 
:: LA FOLIA Barockorchester :: Marini Vi-
valdi Schmelzer Biber :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
piątek 02.08, Świdnica, godz. 21:30, daw-
ny kościół św. Barbary - restauracja Mio-
dowe Pola 
:: LAGRIME MIE Emanuela Galli Agnieszka
Oszańca Fabio Bonizzoni :: bilety: 30 / 20 / 1 zł
sobota 03.08, Pożarzysko, godz. 11:00, 
kościół 
:: ŚNIADANIE NA TRAWIE sonaty wio-
lonczelowe :: Oszańca Misiarz Palomba Bo-
nizzoni :: wstęp wolny :: kosze piknikowe
mile widziane
sobota 03.08, Świdnica 17:00, Kościół Po-
koju 
:: SCHUBERTIADA Oscar Arguelles Ro-
bert Bachara et consortes :: Schubert Oktet
F-dur :: obowiązują bezpłatne wejściówki
sobota 03.08, Świdnica, godz. 21:00, ko-
ściół św. Józefa 
:: CAPRICCIO STRAVAGANTE Skip
Semp :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
niedziela 04.08, Świdnica, godz. 10:00,
Kościół Pokoju 
:: MUZYKA W LITURGII
niedziela 04.08, Świdnica, godz. 18:00,
dawny kościół św. Barbary - restauracja
Miodowe Pola 
:: Akademia Bachowska MARCIN ŚWIĄT-
KIEWICZ :: kantaty przedbachowskie :: bi-
lety: 30 / 20 / 1 zł
niedziela 04.08, Strzegom, godz. 21:30,
bazylika 
:: BOCCHERINI: STABAT MATER Bien-
kiewicz Kim Góra Dumanowska Misiarz
Rybak-Żymła :: wstęp wolny
poniedziałek 05.08, Świdnica, godz. 11:00,
kościół św. Krzyża 
:: BACH DLA DZIECI wstęp wolny
poniedziałek 05.08, Świdnica, godz.
19:00, kościół św. Krzyża 
:: BACH EN TRIO Izabela Kozak skrzypce
Marta Gawlas flet Marek Pilch klawesyn ::
bilety: 20 / 10 / 1 zł
wtorek 06.08, Świdnica, godz. 11:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: BACH DLA DZIECI wstęp wolny
wtorek 06.08, Świdnica, godz. 19:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: PRIVATISSIMUM Justyna Młynarczyk
Piotr Młynarczyk viole da gamba Nils Pfef-
fer teorba :: bilety: 20 / 10 / 1 zł
środa 07.08, Świdnica, godz. 11:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: BACH DLA DZIECI wstęp wolny
środa 07.08, Świdnica, godz. 19:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: ZEFIRA VALOVA & AAPO HaKKINEN
barokowe sonaty na skrzypce i klawesyn ::
bilety: 20 / 10 / 1 zł
czwartek 08.08, Żarów, godz. 21:00, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL James Geer tenor Wioletta Flu-
da fortepian :: wstęp wolny

9
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Ligi Judo w Świdnicy przede wszystkim w tym
dniu obchodziliśmy DZIEŃ MAMY. 657 Mam
obchodziło swoje święto na podium zawodów
Super Ligi Judo w Świdnicy. Młodzi judocy w
niedzielę walczyli nie tylko dla siebie i swoich
klubów ale również dla najwierniejszych kibi-
ców - swoich kochanych Mam, które po zakoń-
czonej rywalizacji zapraszali na podium i wraz z
nimi odbierali medale. Bardzo dobrze spisała się
27 osobowa załoga spod Gryfa judo Świdnica o
czym świadczą wywalczone medale:

ZŁOTE: Patryk Krajewski, Tytus Tomkie-
wicz, Antek Romanik, Szymon Augustyniak,
Joanna Malinowska, Natalia Sroka,
SREBRNE: Bartek Moszowski, Maja Kli-
mek, Staszek Romanik, Makym Kot, Grze-
gorz Pawłowski, Emilia Kowaczek, Filip
Szewczyk,
BRĄZOWE: Igor Kurtas, Stanisław Kruk,
Ula Janusz, Igor Cała, Amelia Gębala, Kor-
nelia Lewicka
Tuż za podium znaleźli się: Jakub Łysek,

Maciej Fitrzyk, Kajetan Zięba, Maciej Kot, Daria
Kowaczek, Aleksander Kluj, Julia Krzyśpiak

info: UKS Judo Świdnica

GMINA ŚWIDNICA
EKO TARGOWISKO W PSZENNIE

Dobre wiadomości dla producentów pro-
duktów rolnych, produktów pochodzenia
zwierzęcego w ramach działalności marginal-
nej, lokalnej i ograniczonej (MOL) oraz wy-
twórców wyrobów rzemieślniczych pochodzą-
cych z gospodarstwa lub samodzielnie pozy-
skanych. To wszystko będzie można sprzedać
i kupić w Pszennie. Uchwałę w sprawie utwo-
rzenia targowiska gminnego w Pszennie i na-
dania regulaminu organizacyjnego przyjęli
jednomyślnie radni, podczas IX sesji Rady
Gminy Świdnica.

"Eko Targowisko" było  jednym z punktów
zapowiadanego przez wójt gminy Teresę Mazu-
rek, programu wyborczego.  Jednak aby targowi-
sko prowadzone przez gminę Świdnica rozpo-
częło swoją działalność, uchwała musi zostać
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

NOWY ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
W związku z rezygnacją Zbigniewa Kanic-

kiego, dotychczasowego zastępcy wójta gminy
Świdnica, z dniem 30 maja br., wójt gminy Świd-
nica Teresa Mazurek, powołała na to stanowisko
Bartłomieja Strózika, dotychczasowego kierow-
nika działu inwestycji i infrastruktury technicz-
nej.

SPOTKANIE Z MISTRZAMI 
29 maja br. w Szkole Podstawowej w Lutomi

Dolnej odbyło się podsumowanie akcji "Dosko-
nałe Mleko w Szkole", realizowanej wśród dzieci
gminnych szkół podstawowych w ramach pro-
gramów Agencji Rynku Rolnego "Mleko w
szkole" i "Owoce i warzywa w szkole". Tegoro-
czny finał zorganizowany było pod hasłem:
"Spotkanie z Mistrzami" i miał  na celu propago-
wanie zdrowych nawyków żywieniowych.

Ideą Programu "Doskonałe Mleko w Szkole"
jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na w
mleka w swojej szkole. Stało się to realne dzięki
temu, że od września 2004 roku mleko spożywa-
ne w placówkach oświatowych jest dotowane.
Głównym celem jest dbanie o zdrowie dzieci i
młodzieży oraz edukacja z zakresu żywienia.

Spotkanie rozpoczęło się występem arty-
stycznym uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Lutomi Dolnej  oraz pokazu  taekwondo  za-
wodnika ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej.  

W drugiej części spotkania dzieci miały oka-
zję poznać mistrzów, których powitała dyrektor
szkoły- Elżbieta Dolińska: Józefa Łuaszczka -
pierwszego Polaka, który został mistrzem świata
w biegach narciarskich z Lahti, trenera TS Wisła
Zakopane Józefa Jarząbka, Andrzeja Szczecho-
wicza i Dawida Jarząbka- zawodników kadry
narodowej w kombinacji norweskiej oraz Micha-
ła Jarosza - młodego skoczka z  Wisły.

alter ego :: piątek 09.08, Świdnica, godz.
18:30, wieża ratuszowa 
:: POKÓJ MARZENY spektakl dla jednego
widza :: Marzena Lubaszka solo Tomasz
Cyz reżyseria :: jeden widz co 15 minut ::
bilety 100 zł (z powodu ograniczonej liczby
miejsc karnet nie upoważnia do wstępu na
ten koncert)
alter ego :: piątek 09.08, Świdnica, godz.
22:00, piwnica średniowieczna - Długa 33
:: SANATORIUM DŹWIĘKU Electroacou-
stic Art of Noise - Jerome Noetinger Mario
de Vega Gerard Lebik :: bilety: 20 zł (z
powodu ograniczonej liczby miejsc karnet
nie upoważnia do wstępu na ten koncert)
sobota 10.08, Zastruże, godz. 11:00, ko-
ściół
 :: ŚNIADANIE NA TRAWIE kwintety na
instrumenty dęte :: Harmoniemusik Tomasz
Dobrzański :: wstęp wolny :: kosze pikniko-
we mile widziane
sobota 10.08, Świdnica, godz. 17:00, Ko-
ściół Pokoju 
:: MIŁOŚĆ LUDZKA MIŁOŚĆ BOSKA
Nria Rial Juan Sancho Capella Cracoviensis
:: obowiązują bezpłatne wejściówki
sobota 10.08, Świdnica, godz. 21:00, ko-
ściół zielonoświątkowy 
:: MAHAN ESFAHANI & AAPO HAKKI-
NEN Akademia Bachowska :: Bach koncer-
ty na 2 klawesyny :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 10:00,
Kościół Pokoju 
:: MUZYKA W LITURGII
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 16:00, ka-
tedra 
:: AKADEMIA BACHOWSKA JUNIOR &
CHÓR SPOŁECZNY wstęp wolny
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 19:00,
Kościół Pokoju 
:: LARPEGGIATA Christina Pluhar :: Medi-
terraneo :: obowiązują bezpłatne wejściówki

POST SCRIPTUM
czwartek 15.08, Żarów, godz. 21:00, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL Natalia Kawałek sopran Lech
Napierała fortepian :: wstęp wolny
sobota 17.08, Bielawa, godz. 11:00, Pałac
Dębowy 
:: ŚNIADANIE NA TRAWIE Ensemble
Fiorini :: Handel - duety włoskie :: wstęp
wolny :: kosze piknikowe mile widziane

Na koncerty w Kościele Pokoju obowią-
zują bezpłatne wejściówki, dystrybucja
od 4 czerwca.
karnety w cenie 170 zł obejmują wstęp na
wszystkie koncerty, oprócz Pokoju Ma-
rzeny i Sanatorium Dźwięku 09.08.2019

ALCHEMIA TEATRALNA: "WYOB-
RAŹ" (POKAZ) i rozstrzygnięcie kon-
kursu na sztukę teatralną
Data: 18 czerwca 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: wstęp wolny

Reżyser pokazu, Andrzej Błażewicz, tak
opisuje ideę nowego pokazu Alchemii: "Wy-

www.expressem.eu www.expressem.eu10
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Uczniowie poznali  historię życia i trudną
drogę do sukcesów sportowych, zachęcając dzie-
ci  do systematycznego udziału w zajęciach wy-
chowania fizycznego, uprawiania sportu i pro-
wadzenia zdrowego trybu życia. Zaproszeni za-
wodnicy zaprezentowali przykładowe ćwiczenia
wykonywane przed zawodami, a także sprawdzi-
li wiedzę oraz sprawność fizyczną uczniów z
naszej gminy, nagradzając ich upominkami spor-
towymi, m.in. piłkami oraz pamiątkowymi  ko-
szulkami.

"Mleko jest pierwszym i najważniejszym
pożywieniem człowieka. Niech zaświadczą o
tym sukcesy naszych mistrzów świata i olimpij-
czyków, którzy codziennie piją szklankę mleka.
Mleko w szkole zapewnia uczniom zdrowie oraz
dodaje energii"- podkreślił  Dariusz Admaczak z
firmy "Dars", główny inicjator "Spotkania z Mi-
strzami".

Podsumowaniem spotkania było przeprowa-
dzenie quizu wiedzy poświęconemu zdrowemu
trybowi życia, którzy w ocenie gości uczniowie
zdali celująco.

PŁYWACKIE MISTRZOSTWA 
W czwartek 30 maja, na basenie Gminnego

Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Witoszo-
wie Dolnym rywalizację o gminny prymat pod-
jęło 73 zawodników reprezentujących szkoły
podstawowe z gminy Świdnica. Walczyli stylem
dowolnym na dystansach od 25 m (rocznik:2011-
2010), poprzez 50 m (rocznik:2009-2008), do
100 m (rocznik: 2007-2006) i kat. 2005-2003).
Wszystkim wyścigom towarzyszył ogrom emo-
cji, objawiany spontanicznym dopingiem kole-
żanek i kolegów oraz ich opiekunów. Swoją obe-
cnością imprezę zaszczycili : Krystyna Kwaśnik
- dyrektor SP w Witoszowie Dolnym, Krzysztof

Jas - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji oraz Julia Calów - z-ca dyrektora
ds. zarządzania obiektami sportowo - rekreacyj-
nymi. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy
zadbało o podium i okolicznościowe dyplomy, a
wolontariusze z klas gimnazjalnych SP oraz
część uczniów z klasy sportowej w Witoszowie
Dolnym bezbłędnie poprowadzili biuro zawo-
dów i pomogli w przygotowaniu, przeprowadze-
niu oraz zamknięciu zawodów. Poniższe rezulta-
ty wskazują na wysoki poziom sportowy pływac-
kich zmagań, niezależnie od wspaniałej atmosfe-
ry rywalizacji.

MIEJSCA DEKOROWANYCH ZAWOD-
NIKÓW:

25 metrów (2011-2010)
Dziewczęta:
1. Maja Wojtowicz /SP Witoszów Dolny
2. Julia Drozdowska /SP Lutomia Dolna
3. Oliwia Matysiak /SP Lutomia Dolna
4. Julia Rokicka /SP Witoszów Dolny
5. Zuzanna Surowiec /SP Pszenno
6. Hanna Bilska /SP Bystrzyca Górna
Chłopcy:
1. Bartłomiej Kutyba /SP Lutomia Dolna
2. Kamil Nizio /SP Witoszów Dolny
3. Jan Olszewski /SP Witoszów Dolny
4. Mateusz Politański /SP Pszenno
5. Alan Kłusek /SP Pszenno
6. Miłosz Zdybel /SP Witoszów Dolny

obrażam sobie teraz spektakl, wyobrażam
sobie coś, co w gruncie rzeczy ma miejsce,
ma miejsce w mojej głowie, ale wyobrażam
sobie przecież też rzecz, która nigdy w takim
kształcie się nie wydarzy. Wyobrażam sobie
spektakl o wyobraźni, o wyobrażaniu sobie
rzeczy. O wyobrażaniu sobie siebie. W
wyobraźni widza i w wyobraźni aktora.
Zmierzenie się z wyobrażeniem o sobie, z
wyobrażeniem o dawnych wspomnieniach,
z wyobrażeniem przyszłości, z wyobraże-
niem sobie rzeczy nie do wyobrażenia".

OBRZĘD NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ
Data: 23 czerwca 2019
Godzina: 16.00 (stoiska, warsztaty, gra tere-
nowa); 21.00 (obrzęd)
Miejsce: tereny przy zalewie Witoszówka
Bilety: wstęp wolny

ŚWIAT POD KYCZERĄ
Data: 28 czerwca 2019
Miejsce: świdnicki Rynek
Bilety: wstęp wolny

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera"
i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają na
XXII edycję Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą".
Ten wyjątkowy festiwal to feeria barw, mu-
zyka, taniec, radość, które zapewniają wy-
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50 metrów (2009-2008)
Dziewczęta:
1. Maja Derewieck /SP Mokrzeszów
2. Adela Zaremba /SP Witoszów Dolny
3. Hanna Suława /SP Witoszów Dolny
4. Maja Walendowska /SP Witoszów Dolny
5. Lena Skroboń /SP Bystrzyca Górna
6. Hanna Jawień /SP Witoszów Dolny
Chłopcy:
1. Hubert Lepak /SP Bystrzyca Górna
2. Konrad Poliański /SP Pszenno
3. Maciej Kazimierczak /SP Witoszów Dolny
100 metrów (2007-2006)
Dziewczęta:
1. Jagoda Babiarz /SP Witoszów Dolny
2. Martyna Zając /SP Witoszów Dolny
3. Joanna Mojsej /SP Witoszów Dolny
4. Weronika Czubacka /SP Witoszów Dolny
5. Martyna Markiewicz /SP Witoszów Dolny
6. Amelia Miałszygrosz /SP Witoszów Dolny
Chłopcy :
1. Jakub Kierul /SP Witoszów Dolny

2. Adam Wróblewski /SP Witoszów Dolny
3. Adrian Nizio /SP Witoszów Dolny
4. Jakub Janik /SP Witoszów Dolny
5. Igor Swałtek /SP Witoszów Dolny
6. Mateusz Samek /SP Witoszów Dolny
100 metrów (2005-2003)
Dziewczęta :
1. Weronika Zając /SP Witoszów Dolny
2. Karolina Malinowska /SP Witoszów Dolny
3. Aleksandra Sandecka /SP Witoszów Dolny
4. Maja Nawrot /SP Witoszów Dolny
Chłopcy :
1. Jakub Kański /SP Witoszów Dolny
2. Karim Chromy /SP Bystrzyca Górna
3. Maciej Calów /SP Witoszów Dolny
4. Kacper Oko /SP Mokrzeszów

Organizatorzy :
Katarzyna Kalita, Ryszard Mydłowski

SUPER MOC 
- CZYLI PIERWSZA POMOC

Każde dziecko pod wpływem różnych bajek
i przygód ich super bohaterów marzy, aby zostać
jednym z nich. Nic tak nie napawa dumą, jak
posiadanie własnej "super mocy", którą może
być właśnie umiejętność ratowania drugiego
człowieka. Przedszkole "Bajkowa Dolinka’’ w
Pszennie w ramach pracy opiekuńczo - wycho-
wawczo - dydaktycznej realizuje treści progra-
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stępy zespołów folklorystycznych z najdal-
szych zakątków świata!

26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
OPAL OCEAN (Acoustic Progressive
Flamenco Metal)
Data: 29 czerwca 2019
Godzina: 19.30
Miejsce: patio Restauracji "Rynek 43" (w
przypadku niekorzystnych warunków atmo-
sferycznych koncert odbędzie się w sali te-
atralnej ŚOK)
Bilety: wstęp wolny

Koncert sensacji muzycznej ostatniego se-
zonu OPAL OCEAN (Australia / Nowa Ze-
landia). Duet Alex Champ i Nadav Tabak
zagra w ramach 26. Międzynarodowych
Świdnickich Nocy Jazzowych.
Duet gitar akustycznych przekracza granice
gatunków, łącząc ze sobą technikę jazzu,
rocka i flamenco, aby stworzyć własną epic-
ką ścianę dźwięku.
Pod koniec 2013 roku Australijczyk Alex
Champ i Nowozelandczyk Nadav Tabak
spotkali się grając na ulicach Melbourne.
Postanowili połcyć swoje siły i wykorzytali
doświadczenie ze "Street Artu" do kompo-
nowania oryginalnych utworów instrumen-
talnych.
Ich pierwszy singiel "J.A.M." spowodował
duże zainteresowanie w mediach społeczno-
ściowych. Pod koniec 2016 roku duet wydał
swój wyczekiwany debiutancki album "Lost
Fables" nagrany z producentami Davem Ne-
wingtonem i Markiem Lewisem.
W 2018 roku ukazał się nowy singiel "Me-
xicana", który został w całości sfinansowany
przez użytkowników Kickstarter z całego
świata.
Tempo ich najnowszego wydania wywołało
ogromny medialny szum, który z ulic Au-
stralii pchnął ich na sceny światowe.
Podczas swojej pierwszej trasy koncertowej
wystąpili na niezliczonych  festiwalach ta-
kich jak: słynny Festiwal Jazzowy Montreux
2018, Festiwal GURTEN, Earth Garden, Fe-
stiwal Berg Herzberg, Colors of Ostrava i
wielu innych.
Pozytywna reakcja publiczności na koncer-
tach w Europie i Nowej Zelandii spowodo-
wała, że OPAL OCEAN powraca do Europy
w 2019 roku.
Ich koncerty na żywo to prawdziwa petarda
- to trzeba zobaczyć.

FESTWAL TEATRU OTWARTEGO
Data rozpoczęcia: 5 lipca 2019
Data zakończenia: 7 Lipca 2019

Festiwal Teatru Otwartego to świdnickie let-
nie święto teatru, którego przewodnią ideą
jest budowanie przestrzeni wspólnego spot-
kania i swobodnego, sprzyjającego kreatyw-
ności, klimatu wymiany kulturalnej - stąd też
impreza ma charakter niekonkursowy. Jej
ambicją jest prezentacja oraz powiązanie w
sposób otwarty i dynamiczny różnych form
teatralnej ekspresji (od wiodących prym
przedstawień ulicznych, przez spektakle
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mowe wpływające na podnoszenie jakości wie-
dzy i umiejętności podopiecznych poprzez sto-
sowanie nowatorskich metod i form pracy. Jedną
z nich jest realizowany w przedszkolu projekt pt.
"Nie boję się pomagać’’, promujący wśród dzieci
treści humanitarne, treści skierowane na rozwój
empatii do drugiego człowieka.

Grono pedagogiczne podczas realizacji pro-
gramu "Nie boję się pomagać" dzielnie wspiera
mama przedszkolaka Ignasia - pani Ewa, która
na co dzień jest pielęgniarką i podejmuje czyn-
ności związane z nauką udzielania Pierwszej Po-
mocy Przedmedycznej w "Bajkowej Dolince".

Z wielkim zaangażowaniem organizuje spot-
kania w każdej grupie wiekowej, po to, aby dzie-
ci mogły poczuć się jak mali ratownicy , poznać
procedury zachowania się w sytuacjach zagroże-
nia życia. Wiele emocji wzbudził pokaz czynno-
ści z zakresu resuscytacji , wykonany przez panią
Ewę na fantomach.

Dzieci pod czujnym okiem instruktora
przedszkolaki mogły samodzielnie wykazać się
praktyczną znajomością udzielania pierwszej
pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratują-
cym życie i utrwaliły znajomość numerów alar-
mowych.

Spotkania miały na celu kształtowanie pozy-
tywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie
dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczy-

mi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była
to doskonała lekcja - połączenie zabawy z przekazy-
waniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść
nieoceniony efekt - ratowanie życia.

Po tym spotkaniu dzieci już wiedzą, na czym
polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś
pomóc. Wystarczy poszkodowanego położyć w
bezpiecznej pozycji, przykryć czymś ciepłym i
zadbać, by był spokojny. Potem wezwać karetkę
lub kogoś dorosłego i powiadomić o zdarzeniu.
Pani  Ewa była dumna z wiedzy, jaką dzieci już
posiadały i zadowolona, że spotkania sprawiły
radość dzieciom

Zajęcia w przedszkolu były połączeniem za-
bawy z przekazaniem bardzo istotnej wiedzy,
która może w przyszłości zaowocować uratowa-
niem życia. Udzielanie pierwszej pomocy jest
naszym obowiązkiem i właśnie dlatego z tą te-
matyką należy oswajać  już od najmłodszych lat,
co podkreślała pani Ewa podczas każdego ze
spotkań. 

i

sceniczne, happeningi plastyczne, pokazy
warsztatowe, performance , po dyskusje o
teatrze).
Festiwal organizowany jest w Świdnicy, za-
wsze w lipcu, od 1998. Od początku jego
istotą było pokazywanie występów najcie-
kawszych zespołów polskich uzupełnianych
o pokazy artystów zagranicznych. Z roku na
rok organizatorzy starają się poszerzać i róż-
nicować ofertę w taki sposób, by zaskakiwać
widza coraz nowymi pomysłami i konwe-
ncjami. Impreza stała się kulturalno-turysty-
czną atrakcją regionu, co przekłada się na
rosnącą liczbę widzów, a co za tym idzie -
zwiększającą się stale liczbę przedstawień.
Zapraszamy na tegoroczną, XXII już, edycję
festiwalu (Świdnica, 5-7 lipca 2019), pod-
czas której pokażemy wyraziste, pełne eks-
presji, wigoru teatralnego i żywego ognia
widowiska.

MAPA ZABYTKÓW
Na Dolnym Śląsku mamy nowy szlak tury-
styczny! Dolnośląska Mapa Zabytków Te-
chniki to nowy szlak turystyczny na Dolnym
Śląsku, promujący obiekty będące częścią
industrialnego dziedzictwa naszego regio-
nu. Na Mapie znalazło się około 20 obie-
któw, które ze względu na swój charakter i
pełnione funkcje stanowią przykład naro-
dzin i rozwoju przemysłu na Dolnym Ślą-
sku. Celem projektu Dolnośląska Mapa Za-
bytków Techniki jest ochrona najważniej-
szych, charakterystycznych dla Dolnego
Śląska, śladów rozwoju gospodarczego i
przemysłowego.
Dolny Śląsk od stuleci był ważnym europej-
skim ośrodkiem gospodarczym, a intensyw-
ny rozwój regionu ściśle związany był z
narodzinami rewolucji przemysłowej, której
początki sięgają końca XVIII wieku. To tutaj
już od XVIII wieku rozwijało się górnictwo
węglowe, a koksownictwo należało do naj-
lepiej rozwiniętych technologicznie w Euro-
pie. Włókiennictwo oparte o wełnę , len, a w
końcu o bawełnę, należało do najważniej-
szych dziedzin gospodarczych Dolnego Ślą-
ska. Na przełomie XVIII i XIX wieku blisko
40% zatrudnionych pracowało przy wytwa-
rzaniu tkanin. To na Dolnym Śląsku opraco-
wano i wdrożono produkcję cukru z buraka
cukrowego; w końcu XIX wieku region stał
się największym producentem cukru w Eu-
ropie. Skalę europejską osiągnął również
przemysł maszynowy, szczególnie produ-
kcja taboru kolejowego.
Bogactwo jakie przyniósł rozwijający się
przemysł zaowocowało powstaniem wielu
obiektów użyteczności publicznych, a także
wspaniałych rezydencji i pałaców, a ich za-
gęszczenie jest wyjątkowe w skali Europy.
Mapa Zabytków Techniki Dolnego Śląska
ma służyć zachowaniu i prezentowaniu
obiektów techniki charakterystycznych dla
rozwoju Dolnego Śląska. Wszystkie obiekty
będą w specjalny sposób oznakowane.
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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 Koniecznie postaraj się znaleźć czas na
wypoczynek. Ostatnio zbyt wiele czasu poświę-
casz na pracę, a naprawdę nie ma takiej koniecz-
ności, żebyś poświęcał się bez reszty. Wszystkie
sprawy i tak idą bardzo dobrze. Sprawy finanso-
we pozostaną bez zmian. Rozwiniesz kontakty
towarzyskie. 
BYK Po bardzo pracowitym tygodniu nadejdą
spokojne dni. Niewiele będzie do zrobienia, a
sprawy którymi będziesz musiał się zająć zali-
czysz do przyjemnych i nie będą stanowiły dla
Ciebie wielkiego obciążenia. Finanse nie spra-
wią zbyt wielu kłopotów, ze wszystkim doskona-
le sobie poradzisz. 
BLIŹNIĘTA Będziesz bardzo zabiegany. Zbyt
wiele spraw do załatwienia, zbyt mało na to
czasu. Postaraj się zaplanować każdy dzień, a
wtedy być może sobie poradzisz. Nie trać czasu
na zbędne dyskusje. Kolejny tydzień przyniesie
więcej swobody, będziesz miał więcej wolnego
czasu. 
RAK Będziesz unikał kogoś, kto od dawna za-
wraca Ci głowę sprawami, które zupełnie Cię nie
interesują. Zamiast chować się po kątach, otwar-
cie z nim porozmawiaj i powiedz, że nie jesteś
zainteresowany. Bardzo dobrze ułożą się stosun-
ki z domownikami. Dawne urazy pójdą w zapo-
mnienie. 
LEW Podreperujesz budżet domowy. Będziesz
mógł zapłacić należności, pozbędziesz się więc
stosu trapiących Cię rachunków. Dobra atmosfe-
ra w pracy przeniesie się również do domu. Prze-
staniesz narzekać na dokuczliwe bóle głowy,
więc będzie to chyba udany tydzień. 
PANNA Nagle okaże się, że wszystkie Twoje
kłopoty to wynik jakiegoś niedopatrzenia. Do-
kładnie wszystko skontroluj, przemyśl, a zoba-
czysz, jak wiele można zrobić. Stosunki towarzy-
skie znacznie się ożywią. W planie będzie jakieś

spotkanie. Z gotówką nienajgorzej, da się jakoś
wszystko powiązać. 
WAGA Jeżeli masz ochotę i nadarzającą się oka-
zję na "skok w bok" stanowczo to odradzam. Nic
nie jest w stanie zastąpić tego, co łączy Cię z
Twoim partnerem. Gwiazdy będą sprzyjały roz-
wojowi interesów. Możesz więc zdecydować się
na ryzykowne posunięcia. Nie przesadzaj jednak
z wydatkami. 
SKORPION Będziesz bardzo zaskoczony czy-
imś zachowaniem. Spodziewałeś się zupełnie in-
nej reakcji, a tymczasem... Sprawy finansowe nie
będą wyglądały tak, jakbyś chciał. Nagle pojawią
się nowe wydatki, których nie miałeś w planie.
Po wielu staraniach jakoś uda Ci się wszystko
pogodzić, ale bardzo Cię to zmęczy. Pod koniec
tygodnia poprawa sytuacji. 
STRZELEC Ktoś czeka na wiadomość od Cie-
bie. Zbyt długo zwlekasz z podjęciem decyzji. A
nie powinieneś. Zawsze możesz się przecież wy-
cofać - bez szkody dla nikogo. Będziesz plano-
wał jakieś wydatki związane z podróżą, która
może się odbyć już niebawem. 
KOZIOROŻEC Brzydka pogoda sprawi, że
więcej czasu będziesz spędzał w domu. Być mo-
że zabierzesz się za porządkowanie swoich rze-
czy lub zaprosisz do siebie przyjaciół. W pracy
nic nowego się nie wydarzy. Będziesz więc
poświęcał się tym samym obowiązkom. Spra-
wy finansowe nie powinny spędzać Ci snu z
powiek. 
WODNIK Zadbaj o swoje zdrowie. Brak odpo-
wiedniej ilości snu, szybkie i byle jakie jedzenie,
pośpiech, to wszystko może doprowadzić do
znacznego osłabienia. Zwolnij tempo. Lepiej
zorganizuj swój czas, a przekonasz się, że ze
wszystkim zdążysz na czas. Nie przesadzaj z
wydatkami. 
RYBY Będziesz z siebie bardzo zadowolony.
Dokonasz czegoś, o czym od dawna marzyłeś. I
tak dobre samopoczucie poprawi sytuacja w do-
mu. Wszyscy będą się z czegoś bardzo cieszyli.
W pracy pojawią się nowe zadania, które będą
dla Ciebie dużym wyzwaniem. 

◆ 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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