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W skrócie...

WYSTAWA "PRZENIKANIE GRA-
NIC" 
do 01.09.2019
Galeria pod Wieżą, Zamek w Jaworze, wstęp
wolny

KWIATY NARODÓW 
do 10.07.2019
Żarowska Izba Historyczna, wstęp wolny

NOC KUPAŁY, KONCERT ZESPOŁU
DZIWOLUDY 
21.06.2019 (piątek), godz. 18:00
Miodowe Pola, ul. Basztowa, Świdnica, bi-
lety: 40-50 zł

KONFERENCJA "ANNA ŚWIDNICKA
- ŚLĄSK - CZECHY - EUROPA"
21.06.2019, godz. 10:00
W piątek 21 czerwca zapraszamy do udziału
w konferencji popularyzującej postać Anny
Świdnickiej. Odbędzie się ona w godzinach
od 10:00 do 17:00 w sali teatralnej ŚOK w
Świdnicy. W jej trakcie zaplanowano wykła-
dy i prezentacje oraz panel dyskusyjny
"Koncepcja szlaku turystycznego Piastów
Świdnickich".
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: Urząd Miejski w Świdnicy

FESTIWAL PIOSENKI LITERACKIEJ
IM. JACKA KACZMARSKIEGO
22.06.2019 (sobota), godz. 19:00
Zamek Bolków, wstęp wolny

I ŻAROWSKI TURNIEJ W MEGA PIŁ-
KARZYKI 
22.06.2019 (sobota), godz. 16:00
Kompleks boisk Orlik, Żarów, wstęp wolny

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORGANOWY im. CHRISTIANA
SCHLAGA
do 12.07.2019, godz. 18:30
Festiwal odbędzie się w dniach 2 czerwca - 12
lipca 2019 roku. Oprócz koncertów kameral-
nych i recitali organowych, przygotowane bę-
dą spotkania z muzykami w cyklu "Muzyczne
Foyer" dla Subskrybentów newslettera Funda-
cji Dobrej Muzyki oraz dwa spacery history-
czne śladami rodziny Schlagów.
Wstęp wolny, miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, organizator: Fundacja Dobrej
Muzyki

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

BIEG MAŁEGO GLADIATORA MA-
TEX
22.06.2019, godz. 9:00
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PRZED NIMI DUBLIN
Hotel Gołębiewski w Karpaczu w dniach 7-9

czerwca 2019r. był areną zmagań tancerzy w
międzynarodowym turnieju XXV POLISH
OPEN CHAMPIONSHIPS. Świdniczanie Ania i
Tomasz Wojas wystartowali w dwóch katego-
riach wiekowych. 

W sobotę w kategorii senior (styl stand-
ardowy; powyżej 50 lat) wytańczyli II miejsce i
tytuł Międzynarodowego Wicemistrza Polski. W
niedzielę z kolei nie było już na nich mocnych i
zwyciężyli w kategorii standard (powyżej 40 lat),
zdobywając Tytuł Międzynarodowego MI-
STRZA POLSKI i pokonując w finale między
innymi aktualnych Mistrzów Świata.

Na turnieju odbyło się też spotkanie kadry
Polski PTT. Naszych tancerzy oficjalnie powoła-
no do kadry Polski, by godnie i z sukcesami
reprezentowali Polskę na turniejach zagranicz-

nych i Mistrzostwach Świata, które odbędą się w
tym roku w Irlandii Południowej w Dublinie.

I LO Świdnica

ZMAGANIA RATOWNIKÓW
Drużyna ratowników II Liceum Ogólno-

kształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy
w składzie: Natalia Janiszewska, Nadia Anto-
nowicz, Tomasz Kamionka, Aleksandra Koś-
na, Hanna Kusideł oraz Martyna Kordiak za-
kończyli swą rywalizację jako ósma drużyna w
Polsce!

W tym roku w trzech etapach mistrzostw
rywalizowało ponad 600 zespołów. Do etapu
centralnego awansowało 16 najlepszych, które
stanowiły reprezentacje poszczególnych woje-
wództw. 6-9 czerwca w Płocku odbyły się XXVII
Mistrzostwa Polskie Pierwszej Pomocy Polskie-
go Czerwonego Krzyża. Tym razem zespoły ra-
towały podtopionych pływaków, ich przerażone
rodziny, poturbowanych pracowników budowla-
nych, poparzone laborantki, uczestników wy-
padku komunikacyjnego, bawiące się grzecznie
dzieci i niegrzeczną młodzież i wielu innych.
Hitem organizatorów była kapsuła czasu przeno-
sząca ratowników do szpitala polowego z czasów
I wojny światowej. Korzystając z ówczesnych
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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

I MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ RY-
CERSKI O PIERŚCIEŃ ANNY ŚWID-
NICKIEJ
22.06-23.06.2019, godz. 10:00
Zapraszamy na wielkie widowisko history-
czne, które odbędzie się w sobotę, 22 czerw-
ca, w którym uczestniczyć będzie ok. 200
rekonstruktorów ze średniowiecznych
bractw rycerskich z Polski, Czech, Węgier
oraz dodatkowo rzemieślnicy wytwarzający
produkty z epoki średniowiecza. 
Wstęp wolny, miejsce: tereny zielone przy
ul. Śląskiej i Pionierów, organizator: Świd-
nickie Bractwo Rycerskie, Urząd Miejski w
Świdnicy

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 dzie-
ci.
Wstęp: według regulaminu, miejsce: Hhla
OSIR Zawiszów, organizator: KB Hermes
Świdnica, Biegowa Świdnica

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
23.06.2019, godz. 00:00
Świdnicka Noc Świętojańska to czas muzy-
ki, pysznych przekąsek oraz licznych atra-
kcji dla uczestników.
Wstęp bezpłatny, miejsce: tereny przy zale-
wie Witoszówka

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-
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środków opatrunkowych ratownicy udzielali
pierwszej pomocy rannym żołnierzom w typo-
wych urazach bojowych: rany postrzałowe, am-
putacja kończyn, rozerwana czaszka, wytrzewie-
nie.

Opiekunem drużyn II LO, które regularnie
od kilku lat reprezentują nasze województwo w
Mistrzostwach Polski, jest pani Dorota Durlej. W
tym roku drugie miejsce na Dolnym Śląsku rów-
nież zajęła drużyna z II LO.

II LO Świdnica

SREBRNE GŁOSY PRYMA VOCE
Podczas Przeglądu Chórów Szkolnych Re-

gionu Dolny Śląsk, który odbył się 4 czerwca
2019 roku w dawnej siedzibie Filharmonii Wroc-
ławskiej chór żeński III Liceum Ogólnokształ-
cącego w Świdnicy wyśpiewał Srebrne Pasmo i
zajął I miejsce w swojej kategorii.

Chór przygotował 5 utworów w języku pol-
skim, nawiązujących do polskiego folkloru. Re-
pertuar obejmował między innymi melodie kur-
piowskie, z okolic Łowicza oraz obowiązkowy
(dowolny) utwór Stanisława Moniuszki - Modli-
twa Dziewcząt z opery "Halka" - "Ojcze z nie-
bios". 

Warto dodać, że udział w projekcie Śpiewa-
jąca Polska ma pozytywny wpływ na rozwój
muzyczny oraz osobowościowy uczniów. Śpiew
w chórze wspomaga rozwój umiejętności współ-
pracy w grupie, kształci poczucie odpowiedzial-
ności oraz jedności w zespole. Możliwość wyko-
nywania zróżnicowanego repertuaru wpływa ko-
rzystnie na zespół, który w chwili obecnej dosko-
nale radzi sobie z właściwą interpretacją utwo-
rów pochodzących z różnych aokresów twórczo-

ści oraz różnych form. Dyrygentką chóru jest
Joanna Janas.

III LO Świdnica

"PEJZAŻE DUSZY" - "nasTRÓJKA" 
Kolejna edycja Pikniku Edukacyjnego, który

III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy orga-
nizuje wspólnie z działającym na terenie szkoły
Stowarzyszeniem Sympatyków i Absolwentów
Trójki "SATelita", zgromadziła ponad stu ucze-
stników ze szkół podstawowych (w tym trzecich
klas gimnazjów). 

Piękna pogoda i twórczy duch spowodowały,
że konkursy artystyczne (literacki, muzyczny,
plastyczny i fotograficzny) obrodziły w wiele
ciekawych i dojrzałych prac. Równie zacięta był
rywalizacja sportowa. W ramach Pikniku odbyła
się także akcja czytelnicza "Jak nie czytam, jak
czytam" oraz bookcrossing.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji
"Pejzażu Dusz" był bluesowo-countrowy Zespół
Ślad, który koncertował w piknikowej atmosfe-
rze nadchodzącego lata na podwórzu szkolnym
pod klonem-jaworem, dając dowód nie tylko mu-
zycznego kunsztu, ale i wspaniałej artystycznej
pasji.

Lista nagrodzonych w tegorocznych konkur-
sach:

ciąg dalszy na str. 4
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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

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

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
03.08.2019, godz. 18:00
Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej rozpo-
znawalny zespół z kręgu piosenki poetyckiej i
ballady folkowej w Polsce, od przeszło trzech
dekad prowadzony przez Krzysztofa Myszko-
wskiego - charyzmatycznego pieśniarza, kom-
pozytora i autora o studenckim rodowodzie.
Wstęp 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: SDM

TEATR NA CZASIE: "Pelcia, czyli jak
żyć, żeby nie odnieść sukcesu"
27.09.2019, godz.  19:00
W autorskim spektaklu Joanny Szczepko-
wskiej, dojrzała kobieta przypadkowo spo-
tyka młodego lidera ekstrawaganckiego ze-
społu muzycznego. Dla chłopaka wejście w

Konkurs fotograficzny
I miejsce: Maciej Broński - SP nr 1 w Świdnicy
II miejsce: Julia Filipiak - SP nr 2 w Świdnicy
III miejsce: Nicole Waligórski - III LO w
Świdnicy
Wyróżnienie: Wiktoria Patynowska - SP w
Witoszowie Dolnym

Konkurs piosenki
I miejsce: Gabriela Ryngwelska - SP w Wi-
toszowie Dolnym
II miejsce: Ewelina Woźniak - SP nr 7 w
Bielawie
III miejsce: Weronika Wąsowska - III LO w
Świdnicy
Wyróżnienie: Tatiana Zawrotniak - SP nr 7 w
Bielawie

Konkurs plastyczny
I miejsce: Magdalena Paruch - SP w Lutomi Dln
II miejsce: Emilia Olczyk - ZS nr 4 w Wał-
brzychu
III miejsce: Wiktoria Gołuch - SP nr 6 w
Świdnicy
Wyróżnienia: Martyna Gruca - III LO, Maja
Nawrot - SP w Witoszowie Dolnym, Amelia
Frygie - SP nr 1 w Dzierżoniowie

Konkurs poetycki
I miejsce w kategorii szkoły średnie: Daria
Miechurska - III LO

I miejsce w kategorii szkoły podstawowe:
Radosław Majcherczyk - SP w Marcinowi-
cach
II miejsce w kategorii szkoły podstawowe:
Wiktoria Grochowina - SP nr 2 w Sobótce
III miejsce w kategorii szkoły podstawowe:
Kornelia Przybyło - SP nr 8 w Świdnicy
Wyróżnienie w kategorii szkoły podstawo-
we: Julia Paszkowska - SP w Marcinowicach

Konkurs sportowy
I miejsce w kategorii szkoły średnie: Natalia
Krężelewska, Mateusz Lisztoń, Maksymi-
lian Cząstka - III LO
I miejsce w kategorii szkoły podstawowe:
Laura Nowotna, Stanisława Madziara, Ro-
bert Kaźmierczak - SP nr 1 w Świdnicy

III LO Świdnica

PRODUKCIK 2019
W dniach 4-5 czerwca 2019 roku w gmachu

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu na
Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo
PRODUKCIK 2019, organizowanego przez
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Wzięło w nim udział 20 najlepszych ucznio-
wskich firm wyłonionych spośród kilkuset, które
uczestniczyły w konkursie.

Podczas finału młodzieżowe miniprzed-
siębiorstwa były oceniane pod względem wie-
dzy o biznesie, umiejętności zaprezentowania
swojego pomysłu, umiejętności sprzedaży i
pracy zespołowej. Z dokonaniami młodych
przedsiębiorców zapoznała się pani minister
Jadwiga Emilewicz, która rozmawiała z nimi
przy stoiskach.  

www.expressem.eu www.expressem.eu
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świat bohaterki jest jak przekroczenie magi-
cznego progu, za którym znajduje się niere-
alne doświadczenie i zaczyna wchodzenie w
szaleństwo.
Wstęp 20 zł normalny / 15 ulgowy, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

Czas na teatr: "WIEDŹMIN. TURBO-
LECHITA"
29.09.2019, godz.  19:00
"Wiedźmin. Turbolechita" to satyra na istnie-
jącą i nieistniejącą rzeczywistość, teatralne
zmierzenie się z tożsamością Polaków, skon-
frontowanie ze stereotypami, schematami i
kompleksami. Ten spektakl to brutalna walka
z potworami - tymi, które faktycznie są, które
być mogą i tymi, których tak naprawdę nie ma.
Wstęp 30 zł normalny / 25 ulgowy, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

EDUKACJA RITY
25.10.2019, godz.  19:00
Komediodramat? Komedia romantyczna?
Tragikomedia? - w najnowszej sztuce Wroc-

Miniprzedsiębiorstwa: Mini Art - Katarzyna
Brodziak, Aleksandra Buła, Kinga Wilk, Wiktor
Chromy,Klaudia Tomasik, Klaudia Klima Eliza
Tyczyno, Anna Banasik, Natalia Biłos z Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Świdnicy reprezen-
towały cały Dolny Śląsk w finale Ogólnopolskie-
go Konkursu na Najlepsze Miniprzedsiębiorstwo
"PRODUKCIK 2019". Opiekunem zespołów
byli pani Jolanta Brońska i pan Jacek Światko-
wski. Przez 2 dni komisja oceniała umiejętności
prezentacji, sprzedaży, przeprowadziła rozmowy
na temat rozwiązywania problemów bizneso-
wych i doświadczeń zdobytych w czasie funkcjo-
nowania miniprzedsiębiorstw, a także wzięła pod
uwagę wyniki finansowe i prawidłowość ich spo-
rządzania. Dostać się do czołowych 20 mini-
przedsiębiorstw (z 360) jest to wielki sukces dla
naszych uczniów z klasy drugiej Technikum Or-
ganizacji Reklamy. Trud pracy, który wykonali,
zaowocował w finale. Każdy z nich poświęcił
wiele czasu, sił i zaangażowania, aby wynieść
miniprzedsiębiorstwo jak najwyżej. Uczniowie
prowadząc miniprzedsiębiorstwo Mini Art po-
znali zasady działania firmy, prowadzili księgo-
wość i rozliczali się z działalności co miesiąc
(monitoring przez Fundację Młodzieżowej
Przedsiębiorczości). Pozwoliło to kreować po-
stawy przedsiębiorcze w życiu i w zabawie.
Dzięki pracy w zespole poznali się lepiej, popra-
wili swoją komunikację interpersonalną i na-
uczyli się odpowiedzialności oraz podejmowania
decyzji. Korzystając z pięknej pogody w czasie
pobytu w Warszawie zwiedzili Warszawę i Cen-
trum Animacji Misyjnej w Konstancinie.

- Z radością i podziwem patrzymy, jak tak
młode osoby biorą sprawy w swoje ręce. Już za
kilka lat to właśnie spośród Was będą się rekru-
tować liderzy polskiej przedsiębiorczości. Przy-
glądanie się Waszej aktywności w biznesie i wy-
nikom Waszej pracy, które dzisiaj zaprezentowa-
liście, stanowi dla nas inspirujące doświadczenie.
Swoją pasją, konsekwencją w działaniu i deter-
minacją w biznesie pokazujecie, że warto nie
tylko marzyć, ale także wcielać Sławomir Stę-
pniewski, Prezes Zarządu Dentsu Aegis Network
Polska, członek Komisji Konkursowej, był pod
wrażeniem uczniów:

- Młodzież, jest pełna pasji i entuzjazmu, to
było budujące doświadczenie. Chcemy takie ini-
cjatywy promować, żeby dać młodym ludziom
jednocześnie szanse uczenia się i budowania bi-
znesu, żeby mogli konkurować ze swoimi kole-
gami i koleżankami na całym świecie, bo niczego
im nie brakuje. 

Młodych przedsiębiorców oceniały Komisje
Konkursowe złożone z przedstawicieli biznesu
(Citi Handlowy, HSBC Bank Polska, Manpower,
Union Investment TFI SA, FedEx Express Pol-
ska, Euroclear Bank, Dentsu Aegis Network Pol-
ska, Nestle, TKHolding) oraz Ministerstwa

ciąg dalszy na str. 6
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ławskiego Teatru Komedia, zatytułowanej
"Edukacja Rity" każdy znajdzie coś dla sie-
bie. To znakomita, bawiąca nas i wzruszają-
ca sztuka dla tych, którzy zadają sobie pyta-
nie, czy w życiu warto zaczynać wszystko
od nowa.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

**********************************
Wybrane...

FESTIWAL TEATRU OTWARTEGO
Data rozpoczęcia: 5 lipca
Data zakończenia: 7 lipca 2019

Festiwal Teatru Otwartego to świdnickie letnie
święto teatru, którego przewodnią ideą jest bu-
dowanie przestrzeni wspólnego spotkania i
swobodnego, sprzyjającego kreatywności, kli-
matu 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 sceniczne, happeningi plasty-
czne, 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.

PROGRAM
PIĄTEK -  5 lipca
Godz. 16.00-19.00 "Ale Heca" Strefa za-
bawy, Rynek - dziedziniec pod Wieżą Ra-
tuszową (plac c)
Ale Heca! to sprawdzony organizator imprez
dla dzieci w całej Polsce. Od 2008 roku zdobył
zaufanie wielu cenionych firm, placówek i
klientów indywidualnych. Tworzą go wyjąt-
kowi i kreatywni animatorzy, osoby na co
dzień pracujące z dziećmi w różnorodnych
placówkach i organizacjach. Zapraszamy dzie-
ci wraz z rodzicami do zabawy maxi grami
oraz ogromnymi bańkami mydlanymi.
Godz. 17.00 "LEstrada" Teatr na Waliz-
kach, Rynek (plac a)
Teatr Na Walizkach powstał w 2005 roku.
Założony został przez trójkę aktorów: Annę
Went, Łukasza Jędrzejczaka oraz Olega Yem-
ceva - rosyjskiego komika i mima. Na prze-
strzeni minionych lat teatr współpracował z
wieloma aktorami z różnych części świata, co
wpłynęło znacznie na ukształtowanie się stylu
jego przedstawień. Są zrozumiałe dla każde-

Przedsiębiorczości i Technologii, Forbes i Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Partnerem strategicznym programu "Mło-
dzieżowe miniprzedsiębiorstwo" jest Citi Foun-
dation. Patronat honorowy nad konkursem obję-
ło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technolo-
gii.

ZSE w Świdnicy

W MDK...
III TURNIEJ SZACHOWY 

15 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 4 w
budynku przy ul. Kozara-Słobódzkiego odbył się
III Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka. Był
to dziesiąty i jednocześnie ostatni turniej I Cyklu
Szachowego Ziemi Świdnickiej. W całym Cyklu
wzięło udział 420 osób. 37 spośród nich spełniło
kryterium uczestnictwa w co najmniej 2/3 turnie-
jów. Osoby, które zajęły miejsca na podium w
poszczególnych grupach wiekowych, otrzymały
puchary. Pozostałe osoby otrzymały medale. Do-
datkowymi nagrodami za najlepsze miejsca za-
równo w turnieju, jak i w całym Cyklu były karty
prezentowe Decathlon. Sponsorem nagród w tur-
nieju z okazji Dnia Dziecka był Electrolux.

W uroczystym wręczeniu nagród zwycięz-
com Cyklu wzięła udział Beata Moskal-Słanie-
wska - prezydent Świdnicy. Obecny był również
Zbigniew Curyl - dyrektor MDK Świdnica.

Klasyfikacja I Cyklu Szachowego Ziemi
Świdnickiej
DZIEWCZĘTA DO 7 LAT

Julia Strzeżek, KSz GAMBIT MDK Świdni-
ca, 8289 pkt.

CHŁOPCY DO 7 LAT
Hubert Zapolski, KSz GAMBIT MDK
Świdnica, 7954 pkt.
Antoni Ćwiek, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica, 7848 pkt.
Oskar Omański, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica, 7665 pkt.

Wojciech Wałach, KSz GAMBIT MDK
Świdnica, 7607 pkt.
Artur Cichoń, KSz GAMBIT MDK Świdni-
ca, 7081 pkt.

DZIEWCZĘTA DO 9 LAT
Barbara Tomczak, SP Jaworzyna Śląska,
8177 pkt.
Karolina Gałuszka, KSz GAMBIT MDK
Świdnica, 7195 pkt.

CHŁOPCY DO 9 LAT
Igor Śliwowski, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica, 11029 pkt.
Paweł Kozłowski, KSz GAMBIT MDK
Świdnica, 9901 pkt.
Gabriel Kotwica, MDK Świebodzice, 9623 pkt.
Filip Hennig, GLKS Goniec Żarów, 9584
pkt.
Sławomir Bancarewicz, KSz GAMBIT
MDK Świdnica, 9523 pkt.
Artur Ratkowski, Strzegom, 8678 pkt.
Dominik Pazdur, KSz GAMBIT MDK
Świdnica, 8653 pkt.
Tymoteusz Malicki, KSz GAMBIT MDK
Świdnica, 7254 pkt.

DZIEWCZĘTA DO 11 LAT
Roksana Zapolska, KSz GAMBIT MDK
Świdnica, 10696 pkt.
Weronika Komaniecka, GLKS Goniec Ża-
rów, 10469 pkt.
Weronika Woźny, KSz GAMBIT MDK
Świdnica, 8674 pkt.

CHŁOPCY DO 11 LAT
Jan Molecki, GLKS Goniec Żarów, 11145
pkt.
Piotr Tomczak, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica, 10671 pkt.
Zbigniew Gul, MDK Świebodzice, 9785 pkt.
Hubert Jaworski, 9304 pkt.
Kamil Mierlak, GLKS Goniec Żarów, 8694
pkt.

DZIEWCZĘTA DO 13 LAT
Anna-Maria Michalska, SP Jaworzyna Ślą-
ska, 9314 pkt.

CHŁOPCY DO 13 LAT
Oskar Perek, KSz GAMBIT MDK Świdnica,
13199 pkt.
Maciej Kaczmarzyk, KSz GAMBIT MDK
Świdnica, 11480 pkt.

ciąg dalszy ze str. 4
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Jakub Cybruch, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica, 8708 pkt.

CHŁOPCY DO 15 LAT
Radosław Zawada, KSz GAMBIT MDK
Świdnica, 12213 pkt.
Oskar Lesiak, KSz GAMBIT MDK Świdni-
ca, 11499 pkt.
Jakub Komaniecki, GLKS Goniec Żarów,
10727 pkt.
Maksym Kartsev, KSz GAMBIT MDK
Świdnica, 8691 pkt.

SENIORZY
Kamil Gałuszka, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica, 14843 pkt.
Janusz Kilański, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica, 12612 pkt.
Mirosław Cygan, GLKS Goniec Żarów,
12180 pkt.
Hubert Cichoń, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica, 11362 pkt.
Jan Woźny, KSz GAMBIT MDK Świdnica,
10991 pkt.

info: MDK Świdnica

RADEK NA VII OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE KEYBOARDOWYM 

Radosław Teuerle z koła "Klawiatura" pra-
cowni muzycznej pani Agnieszki Banach (dz. II
MDK) uczestniczył w Finale VII Ogólnopolskie-
go Konkursu Keyboardowego pod patronatem
Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Poza-
szkolnego (PSWP), który w tym roku odbył się
7 czerwca w Łodzi. Organizatorem tegorocznego
finału było Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w
Łodzi. W Finale mogli wystąpić tylko laureaci
etapów wojewódzkich. Na kwietniowym Dolno-
śląskim Konkursie "Mistrz Klawiatury2019" Ra-

dek zdobył wyróżnienie i otrzymał nominację do
etapu ogólnopolskiego, jako jeden z 11 najle-
pszych keyboardzistów w województwie dolno-
śląskim. W Łodzi wystąpił w gronie prawie 40
wykonawców z całej Polski. Radek świetnie re-
prezentował naszą placówkę, a należy zazna-
czyć, że poziom Finału był bardzo wysoki - grają
tam zawsze najlepsi z najlepszych. Sam udział w
takim konkursie już jest wygraną. Gratulujemy
udanego występu i życzymy dalszych sukcesów!

Serdeczne podziękowania należą się też Pa-
nu Jackowi Teuerle, tacie Radka, za pomoc w
organizacji wyjazdu na konkurs.

info: MDK Świdnica

TEATR PIERROT W PŁOCKU-
HECA 2019

XXX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dzie-
cięcych i Młodzieżowych 13-15 czerwca 2019

"To okazja do spotkań, nauki i dobrej zaba-
wy, a także do pokazywania tego, co w człowieku
jest piękne"

16 wyselekcjonowanych zespołów z całej
Polski najlepszych teatrów dziecięcych i mło-
dzieżowych przyjechały do Płocka wraz ze swoi-
mi przedstawieniami. Wielka inauguracja miała
miejsce w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego
Szaniawskiego.

www.expressem.eu www.expressem.eu

go odbiorcy niezależnie od wieku i narodo-
wości. W Świdnicy odbędzie premiera nowe-
go spektaklu TNW, którego tytuł nawiązuje do
klasyki światowego kina - filmu Federico Fel-
liniego "La Strada". To symboliczny ukłon w
kierunku wielkiego reżysera, którego twór-
czość korzeniami sięgała cyrku i teatru ulicz-
nego. "LEstrada" jest także bezpośrednim i
alegorycznym odniesieniem charakteryzują-
cym miejsce, w którym dzieje się tytułowa
estrada czyli na ulicy. "LEstrada" naszego te-
atru to niebanalna kompilacja etiud estrado-
wych wkomponowanych w pejzaż miasta.
Podczas spektaklu pojawią się postacie rodem
z varit, z tv show, z cyrku osobliwości oraz z
pobliskiego sklepu, którego nazwy nie ujaw-
nimy. Pojawi się połykacz balonów, magik,
żongler-monocyklista, mim, który nic nie po-
wie (choćby go nawet przypiekać ogniem).
Będzie tam też balet, hula hop, znikanie osób
(w tym także ich portfeli) oraz najmniejszy
człowiek na świecie. Cokolwiek się zdarzy
będziecie o tym długo pamiętać. Wszystko
okraszone olbrzymią dawką humoru oraz im-
prowizacji charakteryzującą działania naszego
teatru ulicznego.
Godz. 18.00 "Morskie opowieści" Teatr
Łata, Rynek (plac b)
Założycielami Teatru Łata są Wioletta i Sławo-
mir Dadej - twórcy niezależni, z teatrem zwią-
zani od lat 90-tych. Twórczość Teatru Łata
zanurzona jest w nurcie teatru fizycznego rzad-
ko spotykanym w przestrzeni sztuki dla dzie-
cka. Spektakle wyróżnia więc wyrazisty ruch,
ekspresja i narracja prowadzona bez pomocy
słów. Twórcom zależy aby otworzyć
wyobraźnię dzieci i pokazać , że istnieje fascy-
nująca przestrzeń dźwięku , obrazu i ruchu
która niejednokrotnie mówi więcej niż wiele
słów. "Morskie opowieści" to spektakl grany
w sali i w plenerze, utrzymany w konwencji
teatru ruchu, o lekkiej formie z wyraźnymi
odniesieniami do slapsticku rodem z niemego
kina. Opowiada on historię pary bohaterów,
którzy nie mogąc zaciągnąć się na żaden okręt
postanawiają wziąć los we własne ręce i zbu-
dować statek, na którym wyruszą w rejs. Jak to
bywa na morskich szlakach - czekać ich tam

ciąg dalszy na str. 8
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Specjalnym gościem tegorocznej Hecy był
Jean-Francois Maistre pochodzący z Francji,
który zaprezentował żywiołowy taniec wyjątko-
wej marionetki, która powstała cztery dekady
wcześniej

Na festiwalu zaprezentował się Teatr Pierrot
z Młodzieżowego Domu Kultury ze Świdnicy w
składzie: Liwia Żak, Marcelina Radwańska,
Hanna Stanejko, Amelia Jaskuła, Marek Angier-
man, Zuzia Moas, Karolina Partyczna, Miłosz
Stolpiński, Pola Żak, Anna Piskorz, Kamila Ka-
mińska .

Teatr Pierrot przedstawił spektakl pt. "Histo-
ria pewnego Kwaczka" w reżyserii Wioletty Zio-
browskiej z muzyką Dariusza Jarosa.

Jury postanowiło uhonorować nagrodą do-
datkową rzeczową Teatr Pierrot " za propagowa-
nie w spektaklu ideii LGBT ukazując to zjawisko
w sposób wartościowy i piękny".

Ponadto wszyscy Finaliści Hecy otrzymali
nagrody pieniężne za udział w finale festiwalu.

W jury zasiadali wybitni znawcy amator-
skiego ruchu teatralnego: Roma Ludwika-
pomysłodawczyni Hecy, wieloletnia dyrektor-
ka MDK-u w Płocku; Joanna Stanowiska -
aktorka Teatru Dramatycznego; Radosław Ła-
barzewski, publicysta, dziennikarz, animator;
Mariusz Pogonowski- aktor Teatru Dramaty-
cznego, animator ru-
chu teatralnego.

info: MDK Świdnica

FINANSE
ŚWIDNICY SĄ

STABILNE
Świdnica nie jest

zadłużona w takim sto-
pniu, że nie byłaby w
stanie poradzić sobie z
obsługą tych płatności.
Miasto nie ma z tym
kłopotu, czyli poziom
zadłużenia nie jest prze-
szacowany i nie jest naj-
wyższy. Na koniec 2018
roku  wyniosło ono
116.385 .824,00 zł tj.
42,2% dochodów ogó-
łem. Aby określić na ile
sytuacja f inansowa
Świdnicy jest bezpiecz-
na należy zestawić nie-
przekraczalny wskaźnik
limitujący poziom za-
dłużenia dla Świdnicy -
11,27% z faktycznym
wskaźnikiem spłaty
długu - 3,38%. Wynika
z tego, że miasto byłoby
w stanie spłacać ponad
trzykrotnie większe raty
kredytów, niż płaci do
tej pory. 

Warto również
wskazać, że na koniec

2014 roku tj. koniec kadencji poprzedniego pre-
zydenta, kwota zadłużenia z tytułu kredytów wy-
nosiła 65,4 mln zł. Od 2015 roku z tego długu
udało się spłacić 36,2 mln zł, a pozostała kwota
z tego zadłużenia będzie spłacana do 2029 roku.

Samo posiadanie długu nie jest niczym złym,
o ile wiąże się z finansowanie inwestycji. Od
kilku lat obowiązuje bezwzględny zakaz zadłu-
żania się na finansowanie potrzeb bieżących mia-
sta. Każdy kredyt, który jest zaciągany może
finansować wyłącznie wydatki inwestycyjne lub
być przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań. 

Źródłem rosnącego zadłużenia są przede
wszystkim inwestycje finansowane w bardzo du-
żym stopniu z funduszy unijnych. Świdnica w
ciągu ostatnich kilku lat wykorzystuje swoją
przynależność do Aglomeracji Wałbrzyskiej, z
tego powodu miasto dostaje ogromne dofinanso-
wania. 

- Dofinansowania te nie pokrywają jednak w
100% całości wydatków. Z tego powodu trzeba
dołożyć do tych inwestycji, ale dzięki temu, że
miasto ma i środki unijne i środki dłużne, a także
pozyskuje dotacje z innych źródeł, to jest w
stanie zapewnić taki poziom inwestycji, jakiego
nie było od lat. Te środki przeznaczone na inwes-
tycje i programy społeczne są bezprecedensowe,
takich możliwości Świdnica nie miała i warto z
nich skorzystać, nawet kosztem tego, że zaciąga-
ne są kredyty czy emitowane obligacje - mówi
prezydent, Beata Moskal - Słaniewska.

Łączna wartość inwestycji w 2018 roku wy-
niosła ponad 85 348 398,40 złotych. Do budżetu
miasta wpłynęło w ubiegłym roku 25 850 347,16

będzie mnóstwo przygód. Nasi bohaterowie
stoczą bitwę morską, będą musieli walczyć
z żywiołem podczas burzy, stanąć oko w oko
z groźną ośmiornicą aż wylądują na pozor-
nie bezludnej wyspie
Godz. 19.00 "W drodze między snem a
jawą" Teatr "Zielona Gęś" DDSW, sala
teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury
(Rynek 44)
Seniorzy z Teatru "Zielona Gęś" z Domu
Dziennego Senior-Wigor w Świdnicy po raz
kolejny stają na scenie, by poruszać serca wi-
dzów i dzielić się swoją historią. Scenariusz
rodził się scena po scenie w wyniku grupo-
wych ćwiczeń, improwizacji i obserwacji. Re-
żyserką, scenarzystką oraz opiekunką grupy
jest Monika Masłowska, której od lat pomaga-
ją Elżbieta Wilk - aktorka i Poruszycielka oraz
Jolanta Rosińska, która zajmuje się kostiuma-
mi. Technicznego wsparcie udziela grupie
Krzysztof Cerk oraz Mariusz Kamecki. Histo-
ria "W drodze między snem a jawą" jest pozor-
nie bardzo znajoma - samotność i pustka, która
zostaje po odejściu bliskiej osoby i pamięć
kochania, która budzi do życia i daje siłę, by
wyruszyć raz jeszcze w poszukiwaniu sensu i
miłości. Czy, gdy jesteśmy starsi jeszcze mo-
żliwe? Gdzie jej szukać? Czy marzenia mogą
spełnić się w realnym świecie?
Godz. 20.00 "W piwnicy Ducha Gór" Te-
atr Czerwona Walizka, Rynek - dziedzi-
niec pod Wieżą Ratuszową (plac c)
Teatr Czerwona Walizka jest tworem w stanie
nieustającego przeobrażenia. Organizacją
działającą na styku dziedzin teatru, organizacji
imprez, animacji społecznej i arteterapii.
Ogromna część działalności Czerwonej Waliz-
ki to produkcja spektakli teatralnych - głównie
w nurcie teatru dla dzieci, teatru ulicznego, ale
też sięgającego do środków wyrazu teatru al-
ternatywnego. Czerwona Walizka nie stroni od
wszelkiego rodzaju przedsięwzięć - bywa na
festiwalach, w domach kultury, na targach,
wernisażach, świętach wsi, miast i miasteczek
w kraju i za granicą. W spektaklu  "W piwnicy
Ducha Gór" bohaterowie schodzą do domo-
wych podziemi - a tam, wśród zapachu stęchli-
zny i plątaniny pajęczyn i kożucha kurzu wy-
łaniają się stare, zapomniane przedmioty po
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zł funduszy zewnętrznych, w oparciu o które
realizowano inwestycje. Część z nich kontynuo-
wana jest i będzie w przyszłym roku.  

- Jeżeli kredyt zaciągany jest na inwestycje
na kilka lub kilkanaście lat jest sprawiedliwy, bo
z tych inwestycji mieszkańcy mogą korzystać już
teraz oraz będą z nich korzystać w przyszłości.
Oczywiście nic nie jest za darmo. Jeżeli chcemy
mieć czyste powietrze już teraz, to musimy zde-
cydować się na zaciągnięcie pożyczki, kredytu -
płacąc za to odsetki. Takich wydatków po prostu
nie można odkładać i czekać na chwilę, w której
będziemy w stanie wygospodarować własne
środki na ten cel . Tu w grę wchodzi zdrowie
mieszkańców. Podobnie z drogami, jeśli chcemy
mieć bezpieczne drogi, dobrze oświetlone ulice,
to należy sięgnąć po kredyt, wyemitować obliga-
cje lub zaciągnąć pożyczkę. Żadnego miasta nie
stać by z własnych środków było w stanie sfinan-
sować bardzo kosztochłonne inwestycje - mówi
Kacper Siwek, skarbnik miasta.

Wśród 236 miast w Polsce o statusie gmin
miejskich, nie ma takiego, które nie byłoby za-
dłużone. Każde miasto korzysta z kredytów, po-
życzek lub emituje obligacje. Ważne, aby poziom
tego zadłużenia był optymalny. Wiele gmin ba-
lansuje na krawędzi, nie posiadając wystarcza-
jącego własnego potencjału, zadłuża się nad-
miernie. Ich możliwości spłaty są ograniczone
poprzez poziom dochodów bieżących i poziom
nadwyżki operacyjnej. Świdnica nie ma takiej
sytuacji.

- Osiągamy jeden z najwyższych poziomów
nadwyżki operacyjnej wśród gmin miejskich i
nie balansujemy na krawędzi dopuszczalnego
limitu zadłużenia. Ponadto, różnicujemy źródła
finansowania zadań. Korzystamy z różnych in-
strumentów dłużnych zarówno kredytów, poży-
czek, jak i obligacji. Jest to bardzo ważna kwe-
stia, którą podkreśla wielu ekonomistów, wska-

zując na konieczność dywersyfikacji źródeł fi-
nansowania inwestycji publicznych. Każdorazo-
wo wybieramy najtańszy z możliwych instru-
mentów dłużnych. Dla przykładu w 2012 roku
wydaliśmy na odsetki kwotę 4,27 mln zł, w 2018
r. - 2,74 mln zł - dodaje Kacper Siwek, skarbnik
miasta

Zrealizowane dochody gminy miasto Świd-
nica w 2018 roku to 275 809 508,27 złotych, co
stanowi 101,7% założeń. Wydatki to kwota 294
558 271,16 złotych (96,6%). Deficyt budżetowy
wyniósł 18 748 762,89 złotych - o 14 825 107,40
zł mniej niż planowano.  

O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
APELUJE PREZYDENT ŚWIDNICY

Wspólnie przeżywamy traumę po ogromnej
tragedii, jaka wydarzyła się kilka dni temu w
nieodległych Mrowinach. Śmierć 10 letniej
dziewczynki, zamordowanej w tak okrutny spo-
sób, jest wstrząsająca. Budzi też obawy o bezpie-
czeństwo innych dzieci. Prezydent Świdnicy, Be-
ata Moskal - Słaniewska skierowała prośbę do
dyrektorów szkół i przedszkoli o błyskawiczne
zorganizowanie pogadanek, podczas których
uświadomione zostaną dzieciom takie i inne za-
grożenia. Jest to szczególnie ważne tuż przed
wakacjami, gdy często będą przebywać poza
szkołą. W działaniach tych wspomóc ma nauczy-
cieli Komendant Straży Miejskiej. Na prośbę
jednej z mam uruchomiono także procedurę
sprawdzenia monitoringu funkcjonującego w
szkołach, zarówno pod względem działania, jak

i zasięgu, a także poza
szkołą - przy wejściach i
drogach dojścia.

Prezydent skiero-
wała także list do rodzi-
ców, by obserwowali
swoje dzieci i rozma-
wiali z nimi.  Z kolei w
liście do dzieci, apeluje,
by czas wakacji był dla
nich bezpieczny, by
uważali na siebie i wró-
cili do szkół z dobrymi
wspomnieniami i mnó-
stwem nowej energii. 

- Po pierwsze chcę
Was prosić, byście uni-
kali kontaktu z osobami
obcymi, nawet jeśli ktoś
mówi, że Was zna. Nie
każdy dorosły jest do-
bry. Niektórzy mogą
zrobić dzieciom krzyw-
dę. Nie kąpcie się w nie-
strzeżonych miejscach.
Macie do tego basem
odkryty. Uważajcie na
obce psy, nawet, gdy
wydają się Wam miłe.
Unikajcie miejsc nie-
bezpiecznych - placów
budowy, składowisk,
ruin, opuszczonych do-
mów. I jeszcze jedno -
uważnie przechodźcie
przez jezdnię i nie prze-
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babci. Przedmioty przywołują historie Czy
w czasach smartfonów i tabletów dawne hi-
storie coś znaczą? Z mroków piwnicy wydo-
byte, pokryte patyną, niedorzeczne, fanta-
styczne opowieści o władcy Karkonoszy
wielu imion, którego, jak łatwo się domyślić,
w dobie globalizacji można spotkać wszę-
dzie. A bywa on złośliwy, wredny, łaskawy
i figlarny - zależnie od swojego widzimisię.
Godz. 21.30 "Fin Amor" Teatr Ewolucji
Cienia , Rynek (plac a)
Teatr Ewolucji Cienia jest stosunkowo młody
na rynku teatralnym, jednak jego liderzy to
osoby o wieloletnim doświadczeniu. Sławomir
Dadej był aktorem i współtwórcą sukcesów
Teatru Biuro Podróży w latach 1992-2003;
Wioletta Dadej z teatrem związana była od
1991 (w latach 1996-1997 uczestniczyła w
projekcie "Pieśń Kozła"). Teatr Ewolucji Cie-
nia jest więc syntezą doświadczenia, jakie
wnieśli ze sobą liderzy i najstarsi członkowie
zespołu oraz energii i młodzieńczego entuzja-
zmu jaki wnieśli ze sobą młodsi członkowie
grupy. Ich spektakle charakteryzuje swoista
poetyka obrazu, ilustracyjna muzyka i dzianie
się w sferze międzyludzkiej przy użyciu mini-
mum rekwizytów i scenografii.  "Fin Amor" to
spektakl kostiumowy, który w warstwie fabu-
larnej opowiada historię miłości Jego i Jej -
bliżej nieokreślonych postaci, żyjących w do-
bie średniowiecza, wywodzących się z wy-
ższych warstw społecznych. Mamy więc Ją -
damę i Jego - rycerza , który musi przejść
określoną drogę aby zasłużyć na względy swej
wybranki serca. Spektakl ukazuje drogę po-
wstawania uczucia z punktu widzenia mężczy-
zny. Śledzimy więc historię bohaterów od irra-
cjonalnego, pierwszego impulsu przez trudną
drogę sprostania kodeksowi rycerskiemu, wal-
kę z pokusami aż do zwieńczenia trudów i
wyrzeczeń.
SOBOTA - 6 lipca
Godz. 16.00-19.00 "Ale Heca" Strefa za-
bawy, Rynek - dziedziniec pod Wieżą Ra-
tuszową (plac c)
Godz. 17.00 "Bazar" Klaun Rufi Rafi,
Rynek (plac a)
Klaun Rufi Rafi to alter ego Rafała Biesiady,
performera, animatora kultury i pedagoga
zaangażowanego w wiele projektów artysty-
cznych oraz społeczno-kulturalnych. W
przedstawieniu "Bazar" Klaun ciągnąc cały
swój dobytek na wózku przystaje, by sprze-
dać swoje rupiecie. Sprzedać rupiecie czy
zabawić spotkanych ludzi? Nieokrzesany
klaun-handlarz inicjuje kontakt z uczestni-
kami wydarzenia, rozbawia i wzrusza ma-
łych i dużych. Raz proponuje usługi taxi, raz
wentyluje swoją ręczną klimatyzacją, a in-
nym razem chce zostać przytulanką. Jak to
bywało na jarmarkach, z całego tego weso-
łego kramu wyłania się nieoczekiwanie
przedstawienie pełne komicznych sytuacji,
slapstickowych gagów i chwil wzruszenia.
Godz. 18.00 "Koty 3" Teatr Gry i Ludzie,
Rynek (plac b)
Teatr Gry i Ludzie powstał w 1997. Reper-
tuar teatru stanowią przedstawienia plenero-
we, realizacje sceniczne oraz spektakle dla
dzieci. Od początku istnienia Teatr Gry i
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jeżdżajcie przez przejścia na rowerach. To w
większości miejsc jest zabronione, a dla Was
bardzo niebezpieczne - czytamy w liście prezy-
dent Świdnicy do dzieci.

Wszyscy chcemy, by najbliższe miesiące by-
ły czasem odpoczynku, relaksu i poznawania
nowych miejsc. Zróbmy wspólnie wszystko, by
były to wspaniałe, bezpieczne wakacje.

STRAŻ MIEJSKA 
interweniowała...

07.06.2019r. o godz. 23:58 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgło-

szenie dotyczące zakłócania spokoju przez
grupę młodzieży na ulicy Prądzyńskiego. Na
miejscu patrol straży zastał kilku młodych
mężczyzn, którzy głośno puszczali muzykę.
Młodzież przeprosiła za swoje zachowanie,
muzykę wyłączono. Funkcjonariusze postano-
wili zakończyć interwencję jedynie na poucze-
niu. Niestety, okazało się, że strażnicy obda-
rzyli młodzieńców zbyt dużym zaufaniem. O
godzinie 0.34, sytuacja się powtórzyła. Tym
razem funkcjonariusze byli już stanowczy.
Trzy osoby zostały ukarane mandatami, nato-
miast czwarty młodzieniec odmówił przyjęcia
mandatu. Jego sprawę rozpatrzy Sąd Rejono-
wy w Świdnicy.

10.06.2019r. o godz. 8.32 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał dość nie-

typowe zgłoszenie. Z jednego z okien budynku
przy ulicy Traugutta, młoda kobieta wyrzucała
śmieci oraz jedzenie. Skierowany na miejsce pa-
trol potwierdził zgłoszenie. Początkowo osoba ta
nie chciała otworzyć drzwi, jednak po chwili
strażnikom udało się wejść do mieszkania.
Szybko ustalono, że sprawczyni tego zamie-
szania jest uciekinierką z ośrodka szkolno -
wychowawczego i właśnie w ten dość nietypo-
wy sposób wyrażała swoje niezadowolenie z

sytuacji życiowej. Młoda kobieta została przeka-
zana Policji, aby ostatecznie trafić z powrotem
do ośrodka.

11.06.2019r. o godz. 11.03 
Do Komendy Straży Miejskiej wbiegł męż-

czyzna prosząc o pomoc. Na dworcu autobuso-
wym Świdnica Miasto, jeden z pasażerów upadł,
uderzając głowa o schody i doznając poważnych
obrażeń. Zanim strażnicy dobiegli na miejsce
zdarzenia, dyżurny wezwał już pogotowie. Pier-
wszej pomocy udzielili poszkodowanemu inni
pasażerowie. Po chwili pojawiła się również ka-
retka pogotowia, która przewiozła mężczyznę do
szpitala. Niewykluczone, że przyczyną zasłab-
nięcia były upały, które mogą powodować takie
reakcje organizmu.

13.06.2019r. o godz. 23:42  
Dyżurny straży miejskiej otrzymał niepoko-

jące zgłoszenie od mieszkanki bloku przy ulicy
Gdyńskiej. Do jej mieszkania wdzierał się dym,
zgłaszająca bała się otwierać drzwi, gdyż przy-
puszczała, że płonie klatka schodowa. Na miej-
sce zdarzenia został skierowany patrol straży
miejskiej. Dyżurny powiadomił również o poża-
rze straż pożarną. Jako pierwsi na miejscu zamel-
dowali się strażnicy. Okazało się, że pod drzwia-
mi zgłaszającej palą się śmieci, ogień częściowo
zajął już same drzwi i ościeżnicę. Pożar udało się
szybko opanować przy użyciu wody mineralnej,
którą akurat strażnicy mieli przy sobie. Przybyli
na miejsce strażacy dogasili śmieci. Na szczęście
nikt z mieszkańców nie wymagał pomocy medy-
cznej, choć wraz ze strażą pojawiło się również
pogotowie. Można powiedzieć, że całe zdarzenie
zakończyło się dość szczęśliwie. Sytuacja mogła
wyglądać zdecydowanie groźniej, gdyby nie
czujność lokatorki, którą zaniepokoił zapach dy-
mu.

info: Straż Miejska Świdnica
(www.sm.swidnica.pl)

NOWE ALEJKI 
W PARKU WROCŁAWSKIM

W Parku Wrocławskim zakończył się kom-
pleksowy remont alejek parkowych. Zamonto-
wano również 12 ławek oraz 11 koszy na odpady.
Wcześniej na tym terenie Miejski Zakład Ener-

Ludzie jest zespołem podróżującym, występu-
jącym na scenach krajowych i zagranicznych.
Scena Teatru mieści się w zabytkowym budyn-
ku dawnego dworca kolejowego w Katowi-
cach-Dąbrówce Małej. Miały tu miejsce pre-
miery wszystkich spektakli dla dzieci w ra-
mach stałego repertuaru, czyli prezentowane w
każdy weekend od września do kwietnia Pod-
wieczorki Teatralne, a także przedstawienia dla
dorosłych. "Koty Trzy" to wesoły i bardzo
kolorowy interaktywny spektakl dla najmłod-
szych dzieci (dzieci w wieku przedszkolnym).
W kocim świecie wcale nie jest zwyczajnie i
nudno. Pazurek, Chrupek i Kitka to naprawdę
niezłe gagatki i dlatego przydarzają się im cał-
kiem śmieszne i "wybuchowe" historie. Kto
jest ciekawy co stanie się z armatą dziadka
pirata, albo czy możliwe jest złapanie chmurki
w locie i czy to na pewno kotek wypił mleczko
i ogonkiem stłukł jajeczko musi to zobaczyć.
Kociaki są niesforne i dowcipne, rozśpiewane
i roztańczone, choć czasem z ich muzykowa-
nia wychodzi "kocia muzyka".
Godz.19.00 "O psie podróżniku" Teatr
Bajka, Rynek - dziedziniec pod Wieżą Ra-
tuszową (plac c)
Teatr Bajka działa od 15 lat, to autorskie przed-
sięwzięcie Bożeny Oleszkiewicz - aktorki, lal-
karki, piosenkarki i animatorki kultury. Two-
rzony jest przez aktorów związanych na co
dzień z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
a w swojej działalności koncentruje się na spe-
ktaklach dla młodszego widza. Stawia głównie
na ożywczą moc martwych przedmiotów. Od-
wołuje się do dziecięcej wyobraźni i kreatyw-
ności. W "O psie podróżniku" dziewczyna z
gitarą i jej wesoły, niesforny Pies Łomot  po-
dróżują po świecie przeżywając różne przygo-
dy. Te najciekawsze opowie sam Pies, a jego
towarzyszka zainscenizuje to wszystko wi-
dzom. Stara walizka i podróżny plecak to ko-
palnia różnych, ciekawych przedmiotów z któ-
rych można wyczarować gadające muchy, a
podróżna gitara zamieni się w nieznajomą pa-
nią. Do zabawy na scenę zapraszane są też
dzieci, refrenem przewodnim jest piosenka
śpiewana przez całą widownię.
Godz. 19.30 otwarcie wystawy Jana Kan-
tego Pawluśkiewicza, Galeria Fotografii,
Rynek 43
Jan Kanty Pawluśkiewicz jest jednym z naj-
bardziej znanych kompozytorów muzyki fil-
mowej i rozrywkowej w Polsce. Karierę ar-
tystyczną rozpoczął w 1966 roku jako jeden
ze współzałożycieli kabaretu Anawa, który
z czasem przerodził się w zespół muzyczny
z wokalistą Markiem Grechutą. Obecnie
rozwija sztukę żel-art, której jest twórcą. Te-
chnika ta polega na wypełnianiu obrazów
pojedynczymi kropkami żelowymi. Jego
prace dotychczas poza Polską były prezen-
towane na wystawach w Brukseli, Słowacji,
na Węgrzech i we Włoszech. Mieszka w
Krakowie.
Godz. 20.00 spotkanie autorskie z Janem
Kantym Pawluśkiewiczem, sala teatralna
Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek
44)
Godz. 21.30 "Wiśniowy sad" Lwowski
Teatr Woskresinnia, Rynek (plac a)

www.expressem.eu www.expressem.eu10
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getyki Cieplnej wykonał nowe sieci ciepłowni-
cze.

Całkowita powierzchnia nowych ścieżek to
ponad 1000 m kw.. Koszt tej inwestycji to 206
611 złotych, z czego po stronie miasta jest kwota
114 611 zł, a po stronie MZEC -  92 tys. zł. 

W ubiegłym roku, na zlecenie MZEC, firma
Transus zniwelowała teren i oczyściła go z odpa-
dów budowlanych, na części wysiano także tra-
wę. Koszt tych prac wyniósł 32 tys. zł.

BASEN NIECZYNNY
W okresie 24-30 czerwca pływalnia przy

ulicy Równej czynna będzie od godziny 10.00 do
18.00. Od 1 lipca w obiekcie trwać będzie prze-
rwa technologiczna. Ponowne uruchomienie pla-
nowane jest w sierpniu.

GMINA ŚWIDNICA
STYPENDIA WÓJTA GMINY

WRĘCZONE
Blisko 20% wszystkich uczniów z sześciu

gminnych placówek oświatowych może po-
chwalić się najlepszymi wynikami w nauce i
osiągnięciami sportowymi. To swoisty rekord w
historii gminnej oświaty. Tradycyjnie, na dzień
przed zakończeniem roku szkolnego, wójt gminy
Teresa Mazurek wręczyła stypendia dla najzdol-
niejszych uczniów, sportowców i osobowości
szkół.  W tym roku mamy ich aż 279 - mówiła
wójt gminy, która nie kryła dumy i zadowolenia.
Prymusem gminy została uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Mokrzeszowie, Wiktoria Fudali ze
średnią 5,92. W kategorii  klas gimnazjalnych
Karolina Malinowska, uczennica Szkoły Podsta-
wowej w Witoszowie Dolnym.  Dla porównania,
w roku ubiegłym wręczono 231 stypendia.

Jako samorządowcy jesteśmy dumni, że na
terenie gminy Świdnica są tak zdolni młodzi
ludzie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce
i laury sportowe. Wręczenie stypendiów jest jed-
nym z najradośniejszych dni w codziennej pracy.
Raz jeszcze pragnę zapewnić, że na stypendia w
gminie Świdnica nie zabraknie pieniędzy.  Słowa
podziękowania kieruję do dyrektorów, nauczy-
cieli i wychowawców oraz waszych rodziców.
Życzę wszystkim uczniom słonecznych i bezpie-
cznych wakacji oraz powrotu do szkoły z rado-
ścią i zapałem do dalszej pracy - podkreślała wójt
gminy Teresa Mazurek.

W II półroczu roku szkolnego 2018/2019
przyznano łącznie 279 stypendiów w tym: 233
naukowe i 46 sportowe. Porównując tylko ubie-
głoroczne wyniki, odnotowaliśmy wzrost o 48
stypendystów Największą ilością stypendiów za
wyniki w nauce (79) i osiągnięcia w sporcie (16)
może pochwalić się Szkoła Podstawowa im. Lu-
dwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym.

Łączna wartość przyznanych stypendiów
wyniosła 49 950,00 zł. Uroczystość z udziałem
władz gminy Świdnica odbyła się w Szkole Pod-
stawowej w Lutomi Dolnej.

PARTNERSKIE WIĘZI 
Z LAMPERTHEIM

Pierwsze spotkanie odbyli w 2008 r. realizu-
jąc wspólny projekt pn. "Odwaga cywilna w

Lwowski Teatr Woskresinnia powstał we
Lwowie w 1990 roku na fali przeobrażeń
społecznych po odzyskaniu przez Ukrainę
niepodległości w wyniku porozumienia
młodych aktorów z różnych miast Ukrainy,
którzy pod wodzą doświadczonego twórcy
Jarosława Fedoryszyna (absolwenta reżyse-
rii Instytutu Teatralnego w Charkowie i mo-
skiewskiego GITIS) postanowili stworzyć
nową scenę. Teatr bardzo szybko podbił ser-
ca lwowskiej publiczności prezentując do-
tąd nieznane publiczności dzieła światowej
dramaturgii. Krok po kroku, wypracowywa-
no własną, charakterystyczną formułę sceni-
czną, łączącą tradycyjne psychologiczne
aktorstwo z nowatorską formą plastyczną.
W 2010 roku w dowód uznania osiągnięć
artystycznych Ministerstwo Kultury Ukrai-
ny nadało Teatrowi wysoce prestiżowy sta-
tus Teatru Akademickiego. "Wiśniowy sad"
to jedno z najważniejszych dzieł Antoniego
Czechowa przetłumaczone na język teatru
ulicznego. Przeniesione na scenę plenerową
ze szczudłami , ruchomymi konstrukcjami,
żywym ogniem i efektami specjalnymi. Czy
w ten sposób można opowiedzieć historię
wielkiego klasyka rosyjskiej literatury? Te-
atr Woskresinnia swoją realizacją dowodzi,
że najbardziej znane scenariusze mogą być
uniwersalne. Dzięki mistrzowskiemu opero-
waniu obrazem, intrygującej scenografii czy
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czasie drugiej wojny światowej- śladami Alfreda
Delpa- działacza Kręgu z Krzyżowej". Od tego
czasu uczniowie z gminy Świdnica i niemieckie-
go miasta Lampertheim odbyli kilkadziesiąt wi-
zyt zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej.
Pomaga im w tym postać Alfreda Delpa, który
jest patronem ich szkoły i honorowym obywate-
lem miasta Lampertheim, ale nie tylko. Przyjaźń.
To słowo często pojawiało się w wypowiedziach
młodzieży, jako element łączący ich obustronną
współpracę.

Przez tydzień w Lubachowie młodzi ucz-
niowie ze Szkoły Podstawowej w Pszennie
wraz z młodzieżą z Alfred-Delp-Schule w
Lampertheim spędzali wspólnie czas. Realizu-
jąc zaplanowane działania, rozwijali swoje
kompetencje językowe, uczyli się postaw tole-
rancji i szacunku wobec innych kultur i naro-
dowości. Nie było tu czasu na nudę. Realizo-
wane zadania przeplatano zabawami integra-
cyjnymi, grami zespołowymi lub zwiedza-
niem, np. Sztolni w Walimiu, zamku Książ czy

starego miasta w Wałbrzychu. Dużą frajdę spra-
wiła wszystkim wizyta na basenie w Witoszowie
Dolnym. Ewaluacja spotkania dała nadzieję na
kontynuację tego typu projektu, a plany na kolej-
ne spotkania już sięgają 2021 r.

Historia napisała też zaskakujący scena-
riusz. Jedną z opiekunek niemieckiej grupy
była pani Agata Pater, absolwentka I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w
Świdnicy, a na co dzień nauczyciel chemii i
matematyki w Alfred-Delp-Schule w Lampert-
heim. Pani Pater od kilkudziesięciu lat uczy w
Niemczech, a dzięki współpracy partnerskiej
mogła ponownie zobaczyć bliskie jej sercu
okolice. Na uwagę zasługuje fakt, że filarem
blisko 11 letniej współpracy jest pani Herma
Dlger, która uczestniczyła we wszystkich pro-
jektach realizowanych przez szkoły A. Delpa
z Lampertheim i SP w Pszennie. Koordynato-
rami po stronie polskiej były panie: Dorota
Sierzputowska i Izabela Kozioł.

Pierwszą umowę partnerską władze gminy
Świdnica podpisały w 2006 r. w  Krzyżowej,
właśnie z niemiecką gminą Lampertheim. Osoba
Ojca Jezuity Alfreda Delpa to szczególna postać
łącząca zarówno gminę Świdnica jak i miasto
Lampertheim. Jest on honorowym obywatelem
tego miasta, byłym działaczem Kręgu z Krzyżo-
wej. Dzięki partnerstwu z Lampertheim zrodziły
się kolejne: z belgijskim miastem Maldegem
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wysokim walorom sztuki aktorskiej, dzieło
zyskało nowy wymiar.
NIEDZIELA - 7 lipca
Godz. 16.00-19.00 "Ale Heca" Strefa za-
bawy, Rynek - dziedziniec pod Wieżą Ra-
tuszową (plac c)
Godz. 17.00 "Kamienny" Krakowski Teatr
Uliczny Scena Kalejdoskop, Rynek (plac a)
Krakowski Teatr Uliczny "Scena Kalejdo-
skop" założony został w 1999 r. przez Piotra
Kulczyka. Obecnie jest prowadzony przez
niego i Edytę Szotę-Kulczyk. To teatr nieza-
leżny, dzięki temu działający bez żadnych
ograniczeń. Nieskrępowana wizja dała pod-
waliny do stworzenia oryginalnej przestrze-
ni artystycznej. Teatr Scena Kalejdoskop
zajmuje się realizacją widowisk (spektakle
plenerowe, uliczne, kostiumowe) oraz hap-
peningów. "Kamienny" to widowisko fami-
lijne, narracja o romantycznym bohaterze
osadzona w pejzażu popularnych bieszcza-
dzkich legend i zapomnianych już bajań.
Widz wraz z aktorami wkracza do magicznej
krainy gór Bieszczadów. Regionu, w którym
niezwykłe legendy, tajemnicze wierzenia i
fantastyczne opowieści przeplatają się z rze-
czywistością utkaną wśród iście bajkowych
krajobrazów. Główny bohater to młodzie-
niec, który zakochuje się bez reszty w pięk-
nej Dobromile, a ona odwzajemnia mu się
równie silnym uczuciem. Zakochani posta-
nawiają postawić dom i założyć rodzinę.
Jednak, jak to bywa w życiu, idylla nie trwa
długo
Godz. 18.00 "Swinging Charleston" Teatr
Nikoli, Rynek (plac b)
Teatr Nikoli funkcjonuje w Polsce od 1992.
Uczestniczy zarówno w festiwalach krajo-
wych, jak i zagranicznych. Prowadzi war-
sztaty teatralne na terenie całego kraju i poza
jego granicami. W 2013 roku Teatr oraz jego
założyciel Mikołaj Wiepriew zostali uhono-
rowani odznaką Honoris Gratia miasta Kra-
kowa za całokształt działalności. Spektakl
"Swinging Charleston" poprzez formę kaba-
retową w groteskowy sposób pokazuje cza-
sy prohibicji, czasy pięknych kobiet i męż-
czyzn nie bojących się ryzyka, gdzie życie
upływa przy dźwiękach charlestona, a w
powietrzu unosi się zapach palonych cygar.
Kabaretowe lata 20. to czasy, kiedy po uli-
cach jeździły stylowe samochody, w powie-
trzu słychać było świst wystrzelonych kul, a
pełne pasji tango opróżniało nawet najlepiej
strzeżone kieszenie. Lejący się alkohol roz-
kręcał sytuacje, a szalejące procenty rozbi-
jały z trzaskiem pędzące samochody. Lekka
forma przekazu bogata w elementy cyrko-
we, akrobatyczne i taniec, daje w spektaklu
pełny obraz tamtych czasów.
Godz.19.00 "Czerwony Kapturek - bajka
samograjka", Teatr Bajka, Rynek - dzie-
dziniec pod Wieżą Ratuszową (plac c)
Klasyczna historia "Czerwonego Kapturka"
wg Jana Brzechwy opowiedziana zostanie
poprzez lalki stolikowe.  Sceną jest stół, któ-
ry najpierw jest domkiem dziewczynki, po-
tem lasem, by w finale stać się babcinym
łóżkiem. Wilk w kabaretowy, prześmiewczy
sposób próbuje zwrócić na siebie uwagę
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(2010), włoską Adria (2015), czy francuskim
Ermont (2017). Od 2014 r. gmina Świdnica
współpracuje także z polską gminą Żukowo
(2014), a w 2018 r. podpisano list intencyjny z
gminą Świdnica w woj. lubuskim.

We wrześniu 2019 r. gospodarzem Święta
Narodów dla mieszkańców z miast partnerskich
będzie Gmina Świdnica. 

PIKNIK RODZINNY 
W BYSTRZYCY DOLNEJ

Piękna pogoda dała możliwość rodzinnego
świętowania na pikniku, zorganizowanym przez
społeczność Publicznego Przedszkola w By-
strzycy Dolnej.  Dzień ten był dla nas wszystkich
doskonałą okazją do wzajemnego spotkania się,
zintegrowania oraz świętowania Dnia Matki,
Dnia Ojca i Dnia Dziecka - podkreśla Beata
Klęsk, dyrektor placówki.

Podczas pikniku dzieci zaprezentowały dla
swoich bliskich przedstawienie "Szewczyk Dra-
tewka", zaśpiewały piękne piosenki i wyrecyto-
wały wzruszające wiersze dla mamy i taty. Po
części artystycznej wkroczyli do akcji rodzice,
którzy z okazji Dnia Dziecka przygotowali dla
swoich dzieci inscenizację  -wiersza J. Tuwima
"Rzepka" 

Impreza nie mogłaby się odbyć bez ogro-
mnego zaangażowania rodziców, babć i dziad-
ków. Dzień był pełen kolorów i radości dzięki
dmuchanym zamkom, malowaniu twarzy, kolo-
rowym warkoczykom, kącikowi artystycznemu
i sportowemu. Czas płynął słodko dzięki pysz-
nym ciastom, lemoniadzie i popcornowi przygo-
towanym przez naszych rodziców, na każdego
chętnego czekała też pyszna grochówka.

Dyrekcja i grono pedagogiczne Przedszkola
w Bystrzycy Dolnej dziękują władzom gminy za
pomoc w organizacji pikniku i upominki oraz
Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Do-
lnym za organizację atrakcji dla uczestników pik-
niku w postaci przejazdu pojazdu wojskowego
SKOT.

PRZYJACIELSKA WIZYTA 
U SĄSIADÓW

Grupa 30 uczniów i 3 nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej w Witoszowie Dolnym brała
udział w czwartym i ostatnim już spotkaniu od-
bywającym się w ramach projektu pn. "Tu i Tam
Przyjaciół Mam II", który wspólnie realizują
gmina Świdnica i miasto Kopidlno. Odbywające
się po obu stronach granicy cykliczne wizyty
miały na celu rozwijanie kompetencji języko-
wych i społecznych uczestników oraz zapozna-
nie ich z atrakcjami turystycznymi polsko-cze-
skiego pogranicza.

Podczas ostatniego spotkania czescy go-
spodarze zaprezentowali krainę zwaną "Cze-
skim Rajem", która obfituje w liczne wąwozy,
skały, punkty widokowe i zamki. Wspólne wy-
cieczki do Zoo Safari, wspinaczki po Pracho-
wskich Skałach, wizyta na Zamku Kost były
nie tylko okazją do podziwiania widoków
przepięknej okolicy, poznawania historii i kul-
tury regionu, ale też treningiem językowym,
pogłębianiem relacji oraz zdobywaniem no-
wych doświadczeń. Podczas warsztatów zor-
ganizowanych w czeskiej szkole uczestnicy
współpracowali w grupach poznając przydat-
ne słownictwo oraz porównując czeskie i pol-
skie tradycje i zwyczaje.

Spotkanie zakończyło się podsumowa-
niem wspólnie spędzonego czasu, wymianą
doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt współ-
finansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budże-
tu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Glacensis.

UDANE PRELUDIUM
TRIATHLONOWE 

W WITOSZOWIE DOLNYM
Zapowiadane wcześniej Pierwsze Triathlo-

nowe Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Wito-
szowie Dolnym, jako impreza przygotowawcza
do imprezy docelowej - Pucharu Polski w Pnie-
wach (30 czerwca 2019) okazały się sukcesem
organizacyjnym i sportowym.

Dopisała pogoda - wysoka temperatura,
słońce, lekki wiatr. Nieocenioną pomoc wnieśli
rodzice, bowiem zabezpieczyli trasę rowerową,
podawali wodę, kibicowali wszystkim startują-
cym i pomogli w przygotowaniu i zamknięciu
imprezy. Uroczystego otwarcia dokonali: Maria
Jaworska - dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty,
Krystyna Kwaśnik - dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Witoszowie Dolnym oraz Julia Calów -
zastępca dyrektora ds. zarządzania obiektami
sportowo-rekreacyjnymi.

Startujący, mimo wciąż młodego wieku i zni-
komego doświadczenia wykazali się pełną kon-
centracją i zdyscyplinowaniem. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że rezultaty czołowych zawodniczek i
zawodników nie odbiegają od krajowych osiąg-
nięć w kategorii dzieci starszych, co wróży dobre
wyniki za niespełna miesiąc w Pniewach. Gratu-
lujemy wyników i życzymy powodzenia na ko-
lejnych zawodach.

Poniżej oficjalne wyniki zawodów (100m
pływania + 4km jazdy na rowerze +1km biegu)

Wyniki I Mistrzostw Szkoły w Triathlonie
Dziewczęta - kat. dzieci starsze (2007-2006)

1. Martyna Markiewicz  /16:08,63
2. Jagoda Babiarz /17:14,66
3. Amelia Miałszygrosz /17:31, 27
4. Zuzanna Gawryliszyn /17:59, 35
5. Weronika Czubacka  /18:19,91
6. Hanna Świerczek  /18:34,66
7. Wiktoria Błądzińska  /19:00,33
8. Oliwia Gryga  /20:00,38

Chłopcy - kat. dzieci starsze (2007-2006)  :
1. Jakub Kierul /15:15,00 
2. Adam Wróblewski /16:05,65  
3. Jakub Janik /16:23,84
4. Adrian Nizio /16:38,55
5. Mateusz Samek /16:40,00
6. Mikołaj Dębosz /16:58, 82
7. Nikodem Nowakowski /17:58, 04
8. Mikołaj Szpytma / 17:53, 55
9. Igor Swałtek /18:08,09
10. Daniel Szychowski /19:12,43
11.  Dorian Augustyniak  /21:15,33
12.  Brajan Bryk /21:26,33

Dziewczęta - kat. junior młodszy (2003-2002) :
1. Karolina Malinowska /14:40,48

i

dzieci. Tradycyjnie już w Teatrze Bajka są
też wesołe piosenki śpiewane z humorem i
wraz z publicznością.
Godz. 20.00 "Ukryte" Teatr Hom, sala
teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury
(Rynek 44)
Teatr HoM to projekt integrujący artystów
eksplorujących różne formy teatralne, per-
formance, muzyczne i ich wypadkowe. Ini-
cjatorem przedsięwzięcia jest aktor i reżyser
teatru pantomimy Jakub Kabus. Patronat
nad przedsięwzięciem sprawuje Teatr Mały
w Tychach, Miejskie Centrum Kultury w
Tychach oraz Stowarzyszenie Śląskie Zakła-
dy Sztuki. "Ukryte" to miejsce do którego
ucieka człowiek przed nudą i frustracją dnia
codziennego. Chłopiec w nim zamknięty,
ma tam swoją kolekcję lalek. Jednak gdy nie
patrzy, emocje które przyniósł do ich ukry-
tego, nakręcanego świata, rodzą ich własne
małe błahostki, miłostki i tragedie. Ten pan-
tomimiczny spektakl inspirowany jest twór-
czością Tima Burtona.
Godz. 21.30 "Przystanek Klaunada" Ki-
jowski Teatr Uliczny "Highlights" i Teatr
"Lvivki"  ze Lwowa, Rynek (plac a)
Teatr "Lvivki"  z Lwowa tworzą profesjo-
nalni aktorzy, akrobaci, żonglerzy,  absol-
wenci  lwowskiego  studia cyrkowego. Teatr
Uliczny "Highlights" z Kijowa założony zo-
stał w 1993 roku przez profesjonalnych
aktorów teatru Młodego Widza w Kijowie.
Do roku 2003 pracował jako Kijowski Teatr
Eksperymentalny na Akademii Mogilań-
skiej w Kijowie, realizując spektakle z kla-
sycznego i współczesnego repertuaru świa-
towego. Zespół Anatolia Pietrowa rozpoczął
też produkcję spektakli plenerowych, które
łączą ekspresję aktorską z tańcem i elemen-
tami o charakterze wizualnym. Spektakl
"Przystanek Klaunada" inspirowany sztuką
teatru i cyrku  przygotowany został  w ra-
mach polsko - ukraińskiego projektu kultu-
ralnego realizowanego przez krakowski  VI-
SART. Estetyka  przedstawienia sięga do
praźródeł klaunady, mającej swój początek
w  starożytnym  Egipcie, ale także zawiera
elementy  nowego cyrku posługującego się
tańcem , muzyką, teatrem, pantomimą, a
nawet sportem.  W spektaklu  pełnym magii,
cyrkowych sztuczek, ekwilibrystycznych
popisów, a także akrobatyki i gimnastyki
artystycznej oraz  tańców  na  szczudłach
artyści przedstawiają komediowe sceny po-
zwalające na dobrą zabawę i interakcję z
publicznością.
Impreza towarzysząca:
Godz. 16.00 Familijne warsztaty plastycz-
no-teatralne "Żywioły w teatrze czyli mnó-
stwo zabawy", Galeria Fotografii (Rynek
44) - zapisy do  3 lipca: h.szyman-
ska@sok.com.pl
plac a - wejście do biur ŚOK przy słupie
ogłoszeniowym
plac b - wejście główne do Teatru
plac c - dziedziniec pod Wieżą Ratuszową
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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 Sprawy zawodowe nabiorą rozpędu.
Będziesz miał okazję pokazać na co Cię stać.
Postaraj się kierować własną intuicją i nie słuchać
rad, które nie zawsze są szczere. Brak czasu dla
partnera może doprowadzić do sytuacji konfli-
ktowych. Zadbaj o dobre relacje między Wami. 
BYK To będzie bardzo szczęśliwy tydzień. Nic
nie będzie w stanie popsuć Ci humoru. Sprawy
sercowe w pełni rozkwitną. W pracy pełna stabi-
lizacja. Postaraj się zarazić radością swojego
przyjaciela. Przeżywa teraz trudne chwile i bar-
dzo Cię potrzebuje. 
BLIŹNIĘTA Powinieneś bardziej zaangażować
się w sprawy zawodowe. Nie odniesiesz sukcesu
ciągle spoglądając na zegarek i myśląc jak tu iść do
domu. Ktoś spod znaku Wagi ma dla Ciebie jakąś
niespodziankę. Bardzo długo się do tego przygoto-
wywał, więc postaraj się okazać wdzięczność. 
RAK W nadchodzący weekend przeżyjesz miłe
chwile w gronie przyjaciół. Będziecie wspomi-
nać dawne czasy, robić sobie wzajemnie żarty.
Słowem dobra zabawa gwarantowana. Postaraj
się zrelaksować, gdyż wkrótce czeka Cię wiele
zadań do wykonania. Sprawy finansowe ułożą
się pomyślnie. 
LEW Konflikty rodzinne zostaną zażegnane.
Będziecie snuli plany na wakacyjny wypoczy-
nek. Podział obowiązków, jakiego dokonaliście,
wydaje się być właściwy. Musicie tylko być kon-
sekwentni. Nastąpi poprawa sytuacji finansowej.
Nieoczekiwanie wpadnie jakaś gotówka. 
PANNA Za dużo myślisz o pieniądzach. Nie
możesz być takim materialistą. Przecież osiąg-
nąłeś już bardzo wiele. Rozejrzyj się wokół siebie
i doceń to co masz. Zajmij się teraz rodziną.
Bliskie osoby bardzo potrzebują Twojego zain-

teresowania. W pracy ktoś będzie z Tobą rywali-
zował. Nie przejmuj się tą osobą.
WAGA Powinieneś odpocząć od pracy. Najbliż-
sze dni będą temu sprzyjały. Będzie trochę mniej
obowiązków, więcej wolnego czasu. Przygotuj
się na wizytę kogoś spod znaku Ryb. Będzie miał
dla Ciebie świetną propozycję. Nie obawiaj się
niczego złego ze strony tej osoby. 
SKORPION Tydzień przyniesie nowe obo-
wiązki i zadania, z którymi będziesz się musiał
szybko uporać. Nie będziesz miał na to ochoty,
więc popsuje Ci to dobry nastrój. Poproś o pomoc
przyjaciela, razem będzie raźniej. Nadal powi-
nieneś być oszczędny. 
STRZELEC Spotkasz się ze starym przyjacie-
lem. Będzie okazja do wspomnień i żartów. Na-
gle poczujesz wiatr w skrzydłach. Nabierzesz
energii do działania. Będziesz snuł jakieś plany
na przyszłość. W sprawach zawodowych, nieste-
ty, na razie bez zmian. Będziesz musiał się jesz-
cze trochę pomęczyć. 
KOZIOROŻEC Po długim okresie stagnacji
Twoje sprawy zawodowe nabiorą rozpędu. Nie
będziesz mógł sobie poradzić z naporem obo-
wiązków. Poczujesz się zmęczony, ale jedno-
cześnie szczęśliwy, że wszystko tak dobrze się
układa i są nowe perspektywy. Sprawy sercowe
odejdą na razie na dalszy plan. 
WODNIK Za bardzo ufasz ludziom. I to szczegól-
nie tym, ledwie poznanym. Później przychodzi roz-
czarowanie i ból. A przecież można tego uniknąć.
Wiecej ostrożności. Twoja rodzina pomoże Ci prze-
trwać trudne chwile. Poprawa sytuacji finansowej
spowoduje, że będziesz mieć lepszy humor. 
RYBY Bardzo dobrze ułożą się Twoje stosunki
z partnerem. Wydarzy się coś, co bardzo Was
do siebie zbliży. Przekonacie się o swoich
uczuciach i jak możecie na sobie polegać. W
pracy niewiele się wydarzy. Będzie się to wią-
zało ze zmniejszeniem dochodów, więc bądź
raczej oszczędny. 

◆ 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
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