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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

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

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

BIEG O ZŁOTĄ MARCHEW 
06.07.2019 (sobota)
zapisy: 10:30, start: 11:00
ECMEN ul. Parkowa, Jawor, wstęp wolny

KINO PLENEROWE: Directors Cut:
"Twarze, plaże", reż. Agnes Varda
Data: 17 lipca 2019
Godzina: 21.30
Miejsce: świdnicki Rynek
Bilety: wstęp wolny

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 regio-
nie - prosty, organiczny pomysł. Muzyka
klasyczna, jako międzynarodowa dziedzina
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HISTORIA 
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Szykuje się prawdziwa gratka dla miłośni-
ków historii, szczególnie tej związanej z milita-
riami. Poznaj razem z nami tajemnice twierdzy
Świdnica, średniowieczną sztukę wojenną oraz
świat ukryty za murami obronnymi miasta.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w
wycieczkach w ramach projektu "Festiwal wra-
żeń", które rozpoczynają się już 6 lipca.

Miejscem wydarzeń będą pozostałości mili-
tarne Świdnicy, po których oprowadzą uczestni-
ków rycerze, damy, żołnierze w strojach history-
cznych, przybliżając historię militarnych umoc-
nień miasta - od średniowiecza do XVIII wieku
- w wakacyjne soboty w godzinach 11.00 - 13.00.
Podczas działań uczestnicy obejrzą pokaz stro-
jów i rynsztunków bojowych, poćwiczą spraw-
ność strzelecką w nawiązaniu do tradycji śred-

niowiecznego bractwa kurkowego, odbędą szko-
lenie z musztry i poznają sposób funkcjonowania
różnych obiektów twierdzy. Nie zabraknie zaga-
dek, quizów i zadań dla całej rodziny.

Tematem pierwszej wycieczki będzie "Bar-
bakan, basteja, rogatka militarna to zagadka?" -
czyli jak wyglądała budowa, oblężenie i obrona
twierdzy Świdnica (termin: 6 lipca, 3 sierpnia).

- Zachęcamy świdniczan i nie tylko do udzia-
łu w naszych ciekawych i pełnych zagadek wy-
prawach, które organizować będziemy w każdy
weekend lipca oraz sierpnia. Szczególnie nama-
wiamy do udziału całe rodziny, którym gwaran-
tujemy dobrze spędzony czas w sobotnie połud-
nia. Udział w naszej zabawie jest bezpłatny -
mówi Agnieszka Gorgoń z Wydziału Promocji
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Na wycieczki obowiązują zapisy, gdyż liczba
miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w
wydarzeniu należy wcześniej zgłosić się do orga-
nizatora - tel. 74 852-02-90, e-mail: it@um.swid-
nica.pl

Tematami kolejnych wycieczek będą:
* "Mury, baszty, kamienice czyli jak budo-

wano Świdnicę" - o średniowiecznych murach
obronnych i życiu w średniowiecznym mieście
(termin: 13 lipca, 10 sierpnia).

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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sztuki, wzbogacona 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
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-
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...

IV FESTIWAL ORGANOWY IM.
CHRISTIANA SCHLAGA
do 12.07.2019
Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych

www.expressem.eu

* "Niestraszne nam przeszkody - pobawimy
się w podchody!" - zagadki i quizy strategiczne
z różnych dziedzin wiedzy i nauki - coś dla
prawdziwych odkrywców (termin: 20 lipca, 17
sierpnia).

* "Fort Witoszowski" - żywa lekcja historii
w Muzeum Broni (termin: 27 lipca, 24 sierpnia).

Projekt "Festiwal wrażeń" realizuje Gmina
Miasto Świdnica wspólnie ze Stowarzyszeniem
Branka o.p.s. z Nachodu, Gminą Miejską Kłodz-
ko oraz Powiatem Kłodzkim. Celem projektu jest
zwiększenie wykorzystania potencjału turysty-
cznego na pograniczu oraz stworzenie wspólnej
oferty promocyjnej. 

W roku 2019 tematem przewodnim festiwalu
jest historia wojskowości. Podczas wakacji w 8
różnych obiektach turystycznych, w rożne dni
tygodnia, będą odbywały się warsztaty dostar-
czające unikalne przeżycia i wrażenia, które
sprawią, że zwiedzający będą nie tylko biernymi
odbiorcami, ale również aktywnymi uczestnika-
mi wydarzeń. Obiekty po stronie czeskiej: Za-
mek w Adrspachu, Rezerwat przyrody Dubno,
Twierdza Dobrosov; po stronie polskiej: Pałac
Żelazno, Dwór Sarny, Zamek Kapitanowo, po-
zostałości militarne Świdnicy oraz Twierdza
Kłodzko. Szczegółowe informacje na temat ter-
minów i miejsc wydarzeń można znaleźć na stro-
nie www.festiwalwrazen.pl

WYSTARTOWAŁO 
MIASTO DZIECI!

Na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji rozpoczęła się już szósta edycja Miasta
Dzieci. Podczas dwóch turnusów od 2 do 11 lipca
blisko 1000 dzieci w wieku od 6 do 12 lat, ze

szkół z terenu gminy wiejskiej Świdnica i miasta
Świdnica wypoczywa, uczy się i bawi. Organiza-
torzy przygotowali dla nich moc atrakcji i dzie-
siątki ciekawych zawodów, z którymi mogą za-
poznać z bliska. 

Dziewczęta i chłopcy, bawiąc się i wcielając
w pracowników przeróżnych zawodów,  za swo-
ją pracę i zaangażowanie otrzymują wynagrodze-
nie w postaci tzw. "tauronków", specjalnej walu-
ty stworzonej na potrzeby Miasta Dzieci. Dzięki
zarobionym pieniądzom będą mogli zakupić
wiele atrakcyjnych artykułów w "Sklepie ma-
rzeń". W ten sposób uczą się pracy, zarabiania
pieniędzy i podejmowania decyzji, oczywiście w
formie zabawy. Każdy dzień w mieście rządzo-
nym przez dzieci został zaplanowany tak, aby
mijał w ciekawy sposób. Uczestnicy zostali po-
dzieleni na grupy, które co godzinę będą zmie-
niały się w wykonywaniu danego zawodu.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 
I ŚWIADCZENIOWY W MOPS
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Świdnicy informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r.
można składać wnioski na:

- świadczenia wychowawcze (500+),
- świadczenie "Dobry Start" (300+),

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp wolny

5.07.2019, PIĄTEK, 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
Krzysztof Karcz (Bielsko-Biała) - organy /
organ

6.07.2019, SOBOTA, 19:00
Wałbrzych, Kościół pw. św. Aniołów Stró-
żów
Garbarska 4
Stefano Pellini (Modena) i Stefano Manfre-
dini (Modena) - organy / organ

7.07.2019, NIEDZIELA, 19:00
Świebodzice, Kościół pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła
Bolesława Prusa 1
Tadeusz Barylski (Częstochowa) - organy /
organ

12.07.2019  PIĄTEK, 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6

KONCERT FINAŁOWY 
Magdalena Cornelius (Hamburg) - mezzo-
sopran / mezzosoprano
Thomas Cornelius (Hamburg) - organy / or-
gan

WSTĘP WOLNY! / ENTRY FREE!
**********************************
FESTIWAL TEATRU OTWARTEGO
Data rozpoczęcia: 5 lipca
Data zakończenia: 7 lipca 2019

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-

- świadczenia rodzinne, w tym zasiłek ro-
dzinny wraz z dodatkami na dzieci,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy.
Osoby wnioskujące o przyznanie prawa do

świadczeń, które nie są uzależnione od dochodu
rodziny, czyli 300+ oraz 500+ zachęcamy do
składania wniosków drogą elektroniczną już od
1 lipca 2019 r., co znacznie usprawni pracę,
przyspieszy proces weryfikacji prawa do świad-
czeń oraz wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

W lipcu danego roku istnieje wyłącznie mo-
żliwość składania wniosków online - poprzez
portal Emp@tia, portal PUE ZUS oraz przez
kanał bankowości elektronicznej (dotyczy wnio-
sków na 300+ i 500+).

Przyjmowanie wniosków na wszystkie
świadczenia składane drogą tradycyjną (papiero-
wą), czyli osobiście w informacji w Dziale
Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
MOPS Świdnica przy ul. Franciszkańskiej 7 (po-
kój nr 11) lub za pośrednictwem poczty rozpocz-
nie się 1 sierpnia 2019 r.

Informacja czynna jest codziennie w godzi-
nach od 8.00 do 15.00.

Informacja telefoniczna: 
* świadczenia 500+ i 300+  - 74 854-90-50

wew. 49,

* świadczenia rodzinne - 74 854-90-56,
* świadczenia z funduszu alimentacyjnego -

74 854-90-57.
e-mail: swiadczenia@mops.swidnica.pl
Formularze wniosków dostępne są na stronie

internetowej www.mops.swidnica.pl w zakład-
kach: świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
500+ i 300+. Istnieje również możliwość pobra-
nia druków wniosków na informacji w Dziale
Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
MOPS Świdnica przy ul. Franciszkańskiej 7 (po-
kój nr 11).

Świadczenie 500+ na nowych zasadach
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na

nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka,
na które obecnie nie pobiera tego świadczenia,
musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019
r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko
złożenie wniosku do końca września 2019 r.
gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie
wychowawcze na nowych zasadach zostanie wy-
płacone z wyrównaniem od lipca 2019 r. Jeśli
rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września,
świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca
złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane
świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne
dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca
2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten spo-
sób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia
na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobie-
rają 500+), natomiast od 1 października br. na
pozostałe dzieci (na które świadczenia są już
przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, ro-
dzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do

www.expressem.eu www.expressem.eu
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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. Za-
łożony został przez trójkę aktorów: Annę Went,
Łukasza Jędrzejczaka oraz Olega Yemceva -
rosyjskiego komika i mima. Na przestrzeni mi-
nionych lat teatr współpracował z wieloma
aktorami z różnych części świata, co wpłynęło
znacznie na ukształtowanie się stylu jego przed-
stawień. Są zrozumiałe dla każdego odbiorcy
niezależnie od wieku i narodowości. W Świd-
nicy odbędzie premiera nowego spektaklu
TNW, którego tytuł nawiązuje do klasyki świa-
towego kina - filmu Federico Felliniego "La
Strada". To symboliczny ukłon w kierunku
wielkiego reżysera, którego twórczość korze-
niami sięgała cyrku i teatru ulicznego. "LEstra-
da" jest także bezpośrednim i alegorycznym
odniesieniem charakteryzującym miejsce, w
którym dzieje się tytułowa estrada czyli na ulicy.
"LEstrada" naszego teatru to niebanalna kom-
pilacja etiud estradowych wkomponowanych
w pejzaż miasta. Podczas spektaklu pojawią się
postacie rodem z varit, z tv show, z cyrku

30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrówna-
niem od lipca br.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pienią-
dze na 500+ na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zo-
stanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się
poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w
zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Złożenie wniosku w okresie lipiec - sierpień
2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem
od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia
31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. ozna-
cza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca,
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listo-
pada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r.
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedy-
nie od października, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oz-
nacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie
od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia
2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świad-
czenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca zło-
żenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej
do dnia 29 lutego 2020 r.

ŚWIDNICA ZAPRASZA TURYSTÓW 
W Świdnicy, byłej stolicy potężnego księ-

stwa świdnicko-jaworskiego, jednym z najstar-

szych, i najpiękniejszych miast Dolnego Śląska
uruchomiono nową trasę turystyczną - "Szlak
Kamienia". To świetna wiadomość na rozpoczy-
nający się sezon turystyczny, zachęcająca do
spojrzenia na bogate i cenne zabytki Świdnicy w
nieco inny niż dotychczas sposób.   

Zachęca do tego 14 tablic informacyjnych
ułożonych na nowej miejskiej trasie - biegnącej
"Szlakiem Kamienia", a także foldery , mapki i
ulotki jego dotyczące, które bezpłatnie pobrać
można w punkcie Informacji Turystycznej. W
centrum Świdnicy zamontowano już stojaki, a na
początku przyszłego tygodnia pojawią się na nich
tablice informacyjne w czterech językach opisu-
jące kamienne rzeźby, portale czy też epitafia.
Będą one opatrzone kodami QR odsyłającymi po
więcej informacji na stronę www.szlakkamie-
nia.eu

Szlak ten jest fragmentem większej całości,
zrealizowanej w ramach polsko-czeskiego proje-
ktu dofinansowanego przez Unię Europejską.
Przebiega nie tylko przez Świdnicę, ale przez
duży obszar polsko-czeskiego pogranicza, na te-
renie którego działają partnerzy projektu w tym:
słynący z wydobycia granitu i nazywany grani-
towym sercem Polski -  Strzegom, gminę Dobro-

ciąg dalszy na str. 6
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osobliwości oraz z pobliskiego sklepu, któ-
rego nazwy nie ujawnimy. Pojawi się poły-
kacz balonów, magik, żongler-monocykli-
sta, mim, który nic nie powie (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 improwizacji
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
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 pozornie
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 widzów i dzielić się swoją historią.
Scenariusz rodził się scena po scenie w
wyniku grupowych ćwiczeń, improwiza-
cji i obserwacji. Reżyserką, scenarzystką
oraz opiekunką grupy jest Monika Masło-
wska, której od lat pomagają Elżbieta
Wilk - aktorka i Poruszycielka oraz Jolan-
ta Rosińska, która zajmuje się kostiumami.
Technicznego wsparcie udziela grupie
Krzysztof Cerk oraz Mariusz Kamecki.
Historia "W drodze między snem a jawą"
jest pozornie 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 możliwe? Gdzie jej
szukać? Czy marzenia mogą spełnić się w
realnym świecie?

mierz oraz po czeskiej stronie - miasto słynące z
przetwórstwa piaskowca - Horice i bogaty w
przepiękne elementy kamienne region Podkar-
konszy,  którego gminy skupiają się w stowarzy-
szeniu Podzvicinsko. 

Świdnica, której starówkę można nazwać
"plenerowym muzeum kamienia i rzeźby baro-
kowej" stanowi istotny element na powstałym
"Szlaku Kamienia". Miasto posiada historyczne
tradycje kamieniarskie, czego efektem jest duża
ilość wyjątkowych, wysokiej klasy dzieł
rzeźbiarskich, które są warte obejrzenia, szcze-
gólnie przez osoby interesujące się architekturą i
kulturą. Kamień towarzyszy historii Świdnicy
właściwie od zawsze. Biorąc pod uwagę fakt, że
jest ona jednym z najstarszych miast Dolnego
Śląska o niezwykle bogatej historii, zachowa-
nym jeszcze średniowiecznym układzie archi-
tektonicznym starówki, a także jej specyficzne,
malownicze położenie na Przedgórzu Sudeckim,
naprawdę ma czym się w zakresie kamienia i
pochwalić. Surowiec ten w Świdnicy podziwiać
można oglądając m.in.:  cztery barokowe fontan-
ny znajdujące się w narożach rynku, które zostały
w ramach projektu zrewitalizowane; szerokie,
często szersze niż w innych miastach,  pięknie
zdobione kamienne portale kamienic , przez któ-
re wtaczano w średniowieczu kadzie piwne;
świdnickie pomniki historii - majestatycznie gó-
rującą nad miastem gotycką kamienną katedrę
pod wezwaniem św. Stanisława i Wacława, z
najwyższą wieżą na Śląsku, tajemniczymi ka-
miennymi kaplicami, podziemiami, a także
rzeźbami i epitafiami, które ją ozdabiają; resztki
średniowiecznych murów obronnych i baszty ;
kamienne relikty twierdzy świdnickiej; kamien-
ne krzyże pokutne; epitafia wokół Kościoła Po-
koju oraz relikty zamku Bolka II. Wszystkie te
elementy obejrzeć można na miejskiej trasie, któ-
ra biegnie przez starówkę i zachęca do aktywne-
go zwiedzania miasta. 

Projekt "Szlak Kamienia" dofinansowany był
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego Programu Współpracy Transgranicznej
2014 - 2020  Interreg V - A Republika Czeska
-Polska i realizowany w okresie od stycznia 2017
do kończ czerwca 2019. W jego ramach wyknywa-
ne były skomplikowane zadania inwestycyjne jak
rewitalizacja świdnickich barokowych fontann
wraz z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych,
udostępnieniem interaktywnego muzeum kamienia
i centrum informacyjnym dotyczącym kamienia w
Horizach i Strzegomiu, jak i wyznaczenie tras
"Szlaku Kamienia" i przeprowadzenie działań pro-
mocyjnych . Całkowita wartość projektu wynosi
blisko 2 mln euro, z czego wysokość dotacji to ok.
1,7 mln euro. Budżet zadań dla miasta Świdnicy to
315 600 euro, w tym dotacja ok. 268 000 euro. 

SUDETY 2030
Walne Zgromadzenie Sygnatariuszy Sudety

2030 odbyło się w poniedziałek, 1 lipca o godz.
11.00 w sali narad USC w Świdnicy. Uczestniczyło
w nim 107 samorządowców - sygnatariuszy.

Na spotkanie zaproszono także Przewodni-
czącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
Wojewodę i Wicewojewodę Dolnośląskiego, za-
rząd Województwa Dolnośląskiego, radnych sej-
miku i posłów. W posiedzeniu wziął udział Mar-
szalek Województwa Dolnośląskiego Cezary
Przybylski oraz kilkoro radnych i posłów.

Wchodzimy w kluczowy okres, w którym
podejmowane będą decyzje na szczeblu rządo-
wym oraz unijnym co do przyszłej polityki spój-
ności, zasad wspierania dalszego rozwoju regio-
nalnego oraz budżetów przeznaczonych na ten
cel. Od półtora roku Sygnatariusze Porozumienia
Sudety 2030 zabiegają w instytucjach unijnych i
administracji rządowej o środki finansowe na
dalszy rozwój subregionów: wałbrzyskiego i
jeleniogórskiego w przyszłej perspektywie unij-
nej, w sytuacji, kiedy województwo dolnośląskie
znalazło się  w grupie obszarów przejściowych.
Uznano, że jest to dobry czas do odbycia wspól-
nej dyskusji na temat planu dalszych działań,
jakie powinniśmy wspólnie podejmować w celu
zapewnienia obu subregionom, tak mocno odsta-
jącym w rozwoju gospodarczym od pozostałych
części województwa dolnośląskiego, satysfa-
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kcjonujących środków finansowych, umożliwia-
jących ich dalszy rozwój.

W części głównej zgromadzenia przedsta-
wione zostały postulaty i oczekiwania w stosun-
ku do zarządu województwa, związane z dalszy-
mi działaniami władz samorządu wojewódzkie-
go w celu pozyskania środków na rozwój subre-
gionów. Podpisane zostanły także zmodyfikowa-
ne dokumenty: porozumienia oraz regulaminu
sygnatariuszy Sudety 2030. Przyjęto wniosek w
sprawie zmiany zasad wsparcia w ramach Dolno-
śląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. 

W inicjatywie Sudety 2030 uczestniczy 107
samorządowców reprezentujących różne opcje
polityczne. Zjednoczeni są oni w działaniach
wokół wspólnej idei - poprawy warunków życia
mieszkańców południa Dolnego Śląska. Sygna-
tariusze wykorzystując własne doświadczenia
dążą do dalszego budowania realnego poparcia
dla realizacji celów rozwojowych, zapisanych
zarówno w Deklaracji Sudeckiej jak i Strategii
Rozwoju "Sudety 2030".

ZMIANA ORGANIZACJI 
RUCHU NA UL. LEŚNEJ

Urząd Miejski w Świdnicy informuje, że od
dnia 02.07.2019 r. w związku z rozpoczęciem
prac ziemnych na ul. Leśnej przewidywane są
następujące zmiany w funkcjonowaniu komuni-
kacji miejskiej:

Linia: 10; kierunek: Pogorzała; Przystanki
wyłączone z obsługi Trasa przejazdu po zmia-
nach: Leśna -Wałbrzyska/Głowackiego - Wał-
brzyska/Kusocińskiego* - Korczaka

Za utrudnienia przepraszamy
* Przystanek na trasie objazdu ma charakter

jako "przystanek na żądanie". 

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
21.06.2019r. godz. 23:25 

Mieszkanka okolicy zalewu "Witoszówka"
zgłosiła, że młodzież spotykająca  się na parkin-
gu, puszcza ze swoich samochodów głośną mu-
zykę. Nawet na widok interweniujących strażni-
ków muzyka nie ucichła więc spotkanie dla jed-
nego z kierowców zakłócającego ciszę nocną
zakończyło się mandatem.
22.06.2019r. godz. 15:30 

Operator monitoringu wizyjnego zgłosił, że
w Rynku na ławce trzy osoby spożywają alkohol.
Jak się później okazało jeden z uczestników im-
prezy miał już wcześniej więcej przewinień na
swoim koncie bo znajdował się na liście osób
poszukiwanych do odbycia kary aresztu. Męż-
czyznę przewieziono do Komendy Powiatowej
Policj.
25.06.2019r. o godz. 23:41

Dyżurnego Straży Miejskiej powiadomił
mieszkaniec ul. Pułaskiego, że zapaliły się śmieci
w ulicznym koszu. Skierowany na miejsce patrol
ugasił ogień zamiast pragnienia używając swojej
wody mineralnej.
26.06.2019r. o godz. 6:14  

Zaniepokojona kobieta zgłosiła, że nad wej-
ściem do budynku przy ul. Henryka Brodatego
wisi zaplątany w sznurki ptak, który ma uszko-
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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
babci. Przedmioty przywołują historie Czy w
czasach smartfonów i tabletów dawne historie
coś znaczą? Z mroków piwnicy wydobyte,
pokryte patyną, niedorzeczne, fantastyczne
opowieści o władcy Karkonoszy wielu imion,
którego, jak łatwo się domyślić, w dobie
globalizacji można spotkać wszędzie. A by-
wa 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-
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dzone skrzydło. Tym razem pomocy udzieliła
Straż Pożarna, która użyła specjalistycznej dra-
biny do uwolnienia ptaka.
26.06.2019r. godz. 15:00 

Mieszkanka ulicy Łokietka zgłosiła, że od
dwóch dni na trawniku pod drzewem leży kobie-
ta. Skierowani w to miejsce mundurowi ustalili,
że kobieta mieszka w budynku obok, ale w mie-
szkaniu jest tak gorąco, że wybrała trawkę pod
drzewkiem.

***
W piątkowy poranek dnia 28 czerwca 2019

r. od godz. 07.30  przy Pl. Wojska Polskiego
funkcjonariusze ze Straży Miejskiej w Świdni-
cy wraz z policjantami z Wydziału Ruchu Dro-
gowego  zabezpieczali wyjazd I turnusu  dzie-
ci i młodzieży na letni, organizowany przez
harcerzy, obóz do Niesulic. Zadaniem strażni-
ków było przede wszystkim zabezpieczenie
ruchu kołowego, aby jego  uczestnicy bezpie-
cznie mogli zająć miejsca w autokarach. Poli-
cjanci natomiast sprawdzili stan techniczny
autokarów oraz predyspozycje kierowców. W
tym roku przewidziane zostały trzy turnusy,
czyli sytuacja powtórzy się jeszcze dwukrotnie
tj. 12 lipca i 9 sierpnia.

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

W MDK...
 "TOTUS

MUSICUS" 
NA TURNIEJU
RYCERSKIM 
W dniach  21-23

czerwca 2019 odbył się
w Świdnicy I Między-
narodowy Śląski Tur-
niej Rycerski o pier-
ścień Anny Świdnic-
k iej .  W ten sposób
Świdnica świętowała
680. rocznicę urodzin
Anny Świdnickiej - pia-
stowskiej księżniczki,
czeskiej  królowej i
rzymskiej cesarzowej.
Na turnieju nie mogło
zabraknąć zespołu mu-
zyki dawnej "Totus Mu-
sicus" z pracowni mu-
zycznej dz. II MDK. Ra-
zem z wszys tkimi
rekonstruktorami, na
czele ze Świdnickim
Bractwem Rycerskimi,
zespół brał udział w uro-
czystym otwarciu tur-
nieju, które miało miej-
sce 22 czerwca o godz.
10.00 na świdnickim
Rynku. Po oficjalnym
otwarciu imprezy przez
Prezydent Świdnicy
wszyscy uczestnicy
przenieśli się na tereny

zielone położone przy ulicy Brzozowej, oraz na
teren OSIR w Świdnicy, gdzie odbywały się
wszystkie atrakcje turniejowe. A było ich bardzo
wiele - m.in. warsztaty taneczne, zielarskie, przę-
dzenia, garncarstwa czy piśmiennictwa, pokazy
alchemika i pokazy konnicy, turniej bojowy na
broń wszelaką oraz widowisko plenerowe - ob-
lężenie Świdnicy w 1345 roku, zawarcie pokoju
oraz wydanie Anny Świdnickiej za żonę Króla
Czech i koronacja jej na cesarzową. Po przedsta-
wieniu, o godz. 20.00 odbył się koncert zespołów
muzyki historycznej. Zespół muzyki dawnej
"Totus Musicus" zaprezentował się jako pier-
wszy, grając utwory średniowieczne na replikach
instrumentów z tej epoki. Tego dnia wystąpili:
Laura Fitrzyk (fidel kolanowa, flet tenorowy),
Maja Urbaniak (flet sopranowy i sopranino), We-
ronika Mongiało (lutnia), Wojtek Urbaniak (bę-
ben obręczowy, tamburyno) oraz opiekun Agnie-
szka Banach (scheitholt, instrumenty perkusyj-
ne). Gościnnie z zespołem wystąpiła mama Mai
i Wojtka, pani Katarzyna Urbaniak, uatrakcyjnia-
jąc koncert zespołu pięknym śpiewem. Po swoim
występie zespół miał też okazję posłuchać grupy
"Roderyk", grającej podobną muzykę, ale w nie-
co bardziej współczesnym stylu. Po koncercie
zespół został zaproszony na średniowieczną bie-
siadę, na której nie brakowało jadła i dobrej
zabawy. Do domu wszyscy wrócili późno i bar-
dzo zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń.

To już kolejna impreza historyczna, do
udziału w której zaprosiło nas Świdnickie Brac-
two Rycerskie. Cieszymy się z tej współpracy i
czekamy na dalsze wspólne działania.

info: MDK Świdnica

larnej opowiada historię miłości Jego i Jej -
bliżej nieokreślonych postaci, żyjących w
dobie średniowiecza, wywodzących się z
wyższych warstw społecznych. Mamy więc
Ją - damę i Jego - rycerza , który musi przejść
określoną drogę aby zasłużyć na względy
swej wybranki serca. Spektakl ukazuje dro-
gę powstawania uczucia z punktu widzenia
mężczyzny. Śledzimy więc historię bohate-
rów od irracjonalnego, pierwszego impulsu
przez trudną drogę sprostania kodeksowi ry-
cerskiemu, walkę z pokusami aż do zwień-
czenia 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. Repertuar
teatru stanowią przedstawienia plenerowe, re-
alizacje sceniczne oraz spektakle dla dzieci. Od
początku istnienia Teatr Gry i Ludzie jest ze-
społem podróżującym, występującym na sce-
nach krajowych i zagranicznych. Scena Teatru
mieści się w zabytkowym budynku dawnego
dworca kolejowego w Katowicach-Dąbrówce
Małej. Miały tu miejsce premiery wszystkich
spektakli dla dzieci w ramach stałego repertu-
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OSiR informuje...
W BŁOCIE LUB PIDŻAMIE

Za nami niezwykle aktywny weekend. Sobo-
ta należała do dzieci, które stanęły w szranki
najeżonego trudnościami Biegu Małego Gladia-
tora - Matex Łazienka dla Ciebie. W niedzielę
natomiast biegali i mali i duzi, a wszystko z
charytatywnym akcentem w ramach III Biegu
Charytatywnego Budzik w PiDżamie Electro-
lux!

Areną Biegu Małego Gladiatora był teren
wokół Bosmanatu. Na starcie stawiło się ponad
300 dzieci. Czekała na nich trasa z błotem, wodą,
przeszkodami i dostosowanymi do możliwości
ciężarami. Zmaganiom towarzyszył wielki fe-
styn z mnóstwem atrakcji. prezentacje łazienek,
kotłów gazowych i pomp ciepła, kotłów stałopal-
nych na pellet, przygotowanymi przez firmę MA-
TEX oraz jej partnerów. Organizatorami wyda-
rzenia były: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, firma Matex. Trasę wybuduje i zawody prze-
prowadzi Stowarzyszenie Anngells Run. W or-
ganizację imprezy zaangażowana jest również
Świdnicka Grupa Biegowa.

Bieg Budzika połączony w wielkim festy-
nem rodzinnym odbył się przy hali Zawiszów
oraz w parku Strzelnica. Organizatorzy przygo-
towali biegi dla dzieci i i młodzieży, dorosłych
oraz miłośników nordic walkingu. Na starcie
głównego biegu zameldowało się blisko 200
uczestników. Część przyodziana była w barwne
pidżamy. Wyniki nie były najważniejsze, ale od-
notujmy, że linię mety jako pierwszy wśród pan-
ów przekroczył Bartłomiej Wojsław, a wśród pań
bezkonkurencyjna okazała się Sonia Rozumkie-
wicz.

Dochód festynu oraz towarzyszących mu
atrakcji przeznaczony będzie na leczenie i reha-
bilitację dwójki dzieci - Julii i Gracjana. Organi-
zatorzy zebrali ponad 10 tysięcy złotych. Orga-

nizatorami tego wydarzenia były: KB Hermes
Świdnica, Biegowa Świdnica, Wolo Tigers i
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

info: OSiR Świdnica

1. OTWARTY TURNIEJ 
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

Na otwarcie sezonu plażówki Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosił na 1. Otwar-
ty Turniej Siatkówki Plażowej. W upalną nie-
dzielę 30 czerwca 2019 r. na boiskach przy ul.
Śląskiej zgromadziło się 6 par kobiet i 13 drużyn
męskich. Uczestnicy turnieju oprócz walki z
przeciwnikami musieli się w tym dniu zmagać z
bardzo wysoką temperaturą. Ostre słońce i palą-
cy piasek dodatkowo utrudniały rywalizację. Mi-
mo to udało się doprowadzić sześciogodzinne
zawody doprowadzić szczęśliwie do końca. Pa-
nowie rozgrywali turniej klasycznie systemem
brazylijskim, panie walczyły każdy z każdym.
Łącznie na trzech boiskach odbyło się 39 spot-
kań. Większość uczestników imprezy to przy-
jezdni z takich miast jak: Wrocław, Kalisz, Opo-
le, Jastrzębie, Kudowa Zdrój, Legnica, Bielawa,
Strzegom, Żarów, Jawor. W ścisłych finałach jak
zwykle zagrali stali bywalcy świdnickiego tur-
nieju. W meczu o pierwsze miejsce powalczyli
zwycięzcy półfinałów: Patryk Michalczyk i To-
masz Gałuszka pokonali parę Filip Michalewski
i Piotr Borkowski. O trzecie miejsce zagrali Ja-
kub Jaworski i Kacper Pańczyk wygrywając z
duetem Piotr Orzechowski i Dorian Kowalczyk.
U pań już pierwsze spotkanie par Natalia Seme-

niaka i Agnieszka Sitko
oraz Justyna Mróz i Ale-
ksandra Druciak zade-
cydowało jak się okaza-
ło później o pierwszym
i drugim miejscu w ca-
łych zawodach. Lepsze
okazały się Semeniaka-
Sitko, które już do koń-
ca pozostały niepokona-
ne. Dla czterech najle-
pszych par w obu kate-
goriach organizator
przygotował pamiątko-
we dyplomy i talony na
sprzęt sportowy do zre-
alizowania w firmie Ja-
ko.

Kolejny turniej pla-
żówki w Świdnicy za-
planowany jest na 21 li-
pca i tym razem po raz
pierwszy rozegrany zo-
stanie on w kategorii
Mikstów.

Końcowa klasyfika-
cja w obu kategoriach:
Open - Kobiety:
1. Natalia Semeniaka,
Agnieszka Sitko (Wroc-
ław)
2. Justyna Mróz, Ale-
ksandra Druciak (Wroc-
ław-Świdnica)
3. Nztalia Czarnecka,
Alina Biskupska (Wroc-
ław)
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aru, czyli prezentowane w każdy weekend
od września do kwietnia Podwieczorki Te-
atralne, a także przedstawienia dla doro-
słych. "Koty Trzy" to wesoły i bardzo kolo-
rowy interaktywny spektakl dla najmłod-
szych dzieci (dzieci w wieku przedszkol-
nym). W kocim świecie wcale nie jest zwy-
czajnie i nudno. Pazurek, Chrupek i Kitka to
naprawdę niezłe gagatki i dlatego przydarza-
ją się im całkiem 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 jaje-
czko musi to zobaczyć. Kociaki są niesforne
i dowcipne, rozśpiewane i roztańczone, choć
czasem z ich muzykowania 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 najbar-
dziej znanych kompozytorów muzyki filmo-
wej i rozrywkowej w Polsce. Karierę artysty-
czną rozpoczął w 1966 roku jako jeden ze
współzałożycieli kabaretu Anawa, który z cza-
sem przerodził się w zespół muzyczny z wo-
kalistą Markiem Grechutą. Obecnie rozwija
sztukę żel-art, której jest twórcą. Technika ta
polega na wypełnianiu obrazów pojedynczymi
kropkami żelowymi. Jego prace dotychczas
poza Polską były prezentowane na wystawach
w Brukseli, Słowacji, na Węgrzech i we Wło-
szech. 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)
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-
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Open - Mężczyźni:
1. Patryk Michalczyk, Tomasz Gałuszka (Wroc-
ław)
2. Filip Michalewski, Piotr Borkowski (Legnica-
Bielawa)
3. Jakub Jaworski, Kacper Pańczyk (Jawor)

info: OSiR Świdnica

BIBLIOTEKA "NA WAKACJACH"
Godziny pracy Biblioteki w okresie od 1

lipca do 31 sierpnia 2019 r.
Drodzy Czytelnicy przedstawiamy godziny

pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdni-
cy w okresie letnim.
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia
Multimediów, Czytelnia Naukowa i Czytelnia
Czasopism, Wypożyczalnia dla Dzieci i Mło-
dzieży
- poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9:00-17:00
- czwartek: 09:00-16:00
- sobota: nieczynne
Szatnia
- poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 10:00-
17:00
- czwartek: 09:00-16:00
- sobota: nieczynne
Filia nr 2
- poniedziałek-piątek: 9:00-16:00
- sobota: nieczynne
Filia nr 1, Filia nr 5
- poniedziałek, wtorek i piątek: 10:00-17:00
- środa i czwartek: 10:00-16:00
- sobota: nieczynne

EKONOMIK WRÓCIŁ Z MALTY
Kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół Eko-

nomicznych w Świdnicy wróciła z 4-tygodnio-
wego stażu, który uczestnicy odbywali w maltań-
skich przedsiębiorstwach: Valyou Pendergar-
dens, NSTS, First Brigde, Ving, VJ Salmone,
MSNC, Mediterra, Lily Agius Gallery,The

MACC and Lux-it , w ramach realizacji projektu
pt. "Europejskie praktyki zawodowe z plusem 3"
nr 2018-1-PL01-KA102-049365 finansowanego
z funduszy Unii Europejskiej z Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pobyt i staże
na Malcie zorganizowała organizacja pośredni-
cząca Improve Away, a koordynatorami grupy
byli przesympatyczni Alberto i Ruth.

Staż obejmował również poznawanie kultu-
ry, tradycji czy zwyczajów maltańczyków. Ucz-
niowie zwiedzili m.in. Vallettę i Mdinę tj . obecną
i dawną stolicę Malty, wyspę Gozo i Comino z
jej największą atrakcją turystyczną Blue Lagune,
najpiękniejsze na Malcie plaże m. in. Golden Bay
i Ghajn Tuffieha oraz największy otwarty targ
rybny będący symbolem Malty w Marsaxlokk.

Pobyt na Malcie zakończył się uroczystą ko-
lacją w Restauracji Papparazzi Club House, pod-
czas której stażystom zostały wręczone certyfi-
katy ukończenia stażu.

Z żalem uczestnicy projektu opuszczali pięk-
ną Maltę. Jak sami stażyści mówią " wracamy do
Polski z nowymi umiejętnościami i perspektywa-
mi na przyszłość oraz z planami powrotu tu za
jakiś czas. Może już na wakacjach?"

Kolejnym etapem projektu jest zorganizowa-
nie konferencji podsumowującej we wrześniu
2019, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

STRZEGOM

NIEMCY WYGRYWAJĄ
PUCHAR NARODÓW 

Reprezentanci Niemiec zdeklasowali rywali
w rozegranej w Strzegomiu trzeciej rundzie Pu-
charu Narodów w WKKW, wygrywając konku-
rencję zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak i
indywidualnej. Na drugim miejscu uplasowali
się Brytyjczycy, a na trzecim Holendrzy.

Niemiecki team prowadzenie objął już po
ujeżdżeniu i utrzymał je do końca rywalizacji.
Najlepszy wynik w drużynie i zwycięstwo w
klasyfikacji indywidualnej wywalczył Michael
Jung na 11-letnim fischerChipmunk FRH. Druga
lokata po ujeżdżeniu, a następnie czysty cross z
niewielkim spóźnieniem i bezbłędny parkur za-
gwarantowały mu pierwsze miejsce na podium.
- Jestem bardzo zadowolony z mojego przejazdu.
fisherChipmunk to świetny koń.

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
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 Te-
atr 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
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Pogoda nie sprzyjała, ale na parkurze był
skoncentrowany i świetny do jazdy, jak zwykle.

Na drugie, z trzeciego miejsca po crossie
awansował Brytyjczyk Ben Hobday na Shadow
Man

Trzecią lokatę objął zawodnik z Niemiec An-
dreas Dibowski na klaczy FRH Corrida. Lidera
konkursu po ujeżdżeniu, Tima Lipsa dosiadają-
cego konia Bayro, 6 sekundowe spóźnienie na
crossie kosztowało utratę pierwszej pozycji, a
jedna zrzutka na parkurze pozbawiła go miejsca
na podium. Holender ostatecznie zakończył ry-
walizację na czwartym miejscu.

Polacy po niezbyt udanych występach podczas
ujeżdżenia, po crossie awansowali z ósmej na piątą
pozycję i utrzymali ją do końca rozgrywki. Najle-
pszy wynik w drużynie uzyskał Jan Kamiński na
Seniorze, koniu polskiej hodowli. Zawodnik zali-
czył trzy zrzutki na parkurze i z 22. miejsca po
crossie ukończył konkurs z 25. lokatą w stawce 55
zawodników w klasyfikacji indywidualnej.

W konkursie rywalizowało osiem reprezen-
tacji narodowych. Dla wielu z nich stawka była
bardzo wysoka. Uzyskanie dobrej lokaty w kla-
syfikacji całego cyklu pucharowego, to szansa na
awans do Igrzysk Olimpijskich w Tokio dla ekip,
które nie mają jeszcze kwalifikacji.

Niedzielna konkurencja skoków przez prze-
szkody wyłoniła także zwycięzców konkursów w
długim formacie. W CCI4*-L, najtrudniejszej ry-
walizacji rozgrywanej na hipodromie w Morawie,
podczas której zawodnicy walczyli o kwalifikacje
na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Luhmhlen
oraz przyszłoroczne Igrzyska w Tokio, wygrał Yos-
hiaki Oiwa dosiadający konia Bart L JRA. Japoń-
czyk po czysto przejechanym crossie awansował z
drugiego miejsca po ujeżdżeniu na pozycję lidera, i
nawet niewielkie przekroczenie normy czasu na
parkurze nie pozbawiło go najwyższego miejsca

na podium. - Mój koń, mimo że jest zmęczony
pogodą, skakał dziś bardzo dobrze. Parkur skoń-
czyliśmy tylko z punktami karnymi za czas. Je-
stem z niego bardzo zadowolony.

Drugą i trzecią lokatę objęły reprezentantki
Szwecji, kolejno Jonna Britse na klaczy Quattri-
no oraz Ebba Adnervik na koniu Chippieh.

W "trzech długich gwiazdkach" najlepsza
była zawodniczka ze Szwajcarii Brigitte Peter-
hans na Grecvol de Lully, a konkurs "dwóch
długich gwiazdek" wygrała Karin Donckers z
Belgii na koniu Ludique du Cour des Collines.

W niedzielę rozegrano także próby terenowe
konkursów w krótkim formacie i w konkursach
krajowych.

Oto zwycięzcy konkursów międzynarodo-
wych w "krótkich gwiazdkach" i klasie Intro:

CCI3*-S: Michael Jung i Wild Wave, Nie-
mcy

CCI2*-S: Dirk Schrade i Dajara 4, Niemcy
CCI1* Intro: Clemens Croy i Sarah Bern-

hardt K, Austria
Zwycięzcy klas krajowych:
CNC2*: Mariusz Kleniuk i Soplica, Polska
CNC1*: Lisa Hopster i Rousseaus Mademoi-

selle, Niemcy
CNC L: Weronika Król i Greenline, Polska
CNC LL: Milena Pelc i Enjoy, Polska
Podczas czterech dni zawodów LOTTO

Strzegom Horse Trials rozegrano łącznie 12 mię-

"Swinging Charleston" poprzez formę kaba-
retową w groteskowy sposób pokazuje
czasy prohibicji, czasy pięknych kobiet i
mężczyzn 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 ulicach jeździły stylowe samochody, w
powietrzu słychać było świst wystrzelo-
nych kul, a pełne pasji tango opróżniało
nawet najlepiej strzeżone kieszenie. Leją-
cy się alkohol rozkręcał sytuacje, a szale-
jące procenty rozbijały z trzaskiem pędzą-
ce samochody. Lekka forma przekazu bo-
gata w elementy cyrkowe, akrobatyczne i
taniec, daje w spektaklu pełny obraz tam-
tych 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
dzieci. Tradycyjnie już w Teatrze Bajka są
też wesołe piosenki śpiewane z humorem i
wraz z publicznością.
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dzynarodowych i krajowych konkursów, w któ-
rych startowało ponad 400 koni w barwach 22
krajów.

Puchar Narodów klasyfikacja:
1. Niemcy - 90,40 pkt
2. Wielka Brytania - 122,50 pkt
3. Holandia - 146,70 pkt

info: UM Strzegom

GMINA ŚWIDNICA
PIERWSZE WYPŁATY 500+

ZREALIZOWANE
Pierwsze wypłaty są już na kontach wniosko-

dawców, którzy za pośrednictwem bankowości ele-
ktronicznej złożyli wnioski do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdnicy, w ramach rozsze-
rzonego programu "Rodzina 500 plus". Tylko w
pierwszym dniu przyjęć odnotowaliśmy wpływ
231 wniosków za pośrednictwem bankowości ele-
ktronicznej. 153 dotyczyły świadczenia 500+, na-

tomiast 78 to wnioski o świadczenie 300+. Pier-
wszy wniosek został złożony elektronicznie 1
lipca o godz. 00:16 - podkreśla Dorota Waliszak
p.o. kierownika GOPS w Świdnicy.

Z szacunków Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej wynika, że po rozszerzeniu formuły
programu Rodzina 500 plus wsparcie trafi łącz-
nie do około trzech i pół tysiąca dzieci z terenu
gminy Świdnica. Dotychczas, według stanu na
koniec czerwca br., uprawnionych do świadcze-
nia wychowawczego było ok. 1600 dzieci z na-
szej gminy, czyli przeszło połowę mniej. Po we-
ryfikacji wniosków dokonaliśmy dzisiaj pier-
wszych płatności w kwocie 3500 zł. Kolejne
świadczenia będą realizowane już w następnym
tygodniu - dodaje Dorota Waliszak.

Od 1 lipca ruszył rozszerzony program "Rodzi-
na 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia
wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na
dochód osiągany przez rodzinę. Od tego dnia mo-
żliwe jest składanie wniosków o świadczenie drogą
elektroniczną . Od 1 sierpnia będzie to możliwe
także w formie tradycyjnej - papierowej.

Przypominamy, że aby uzyskać prawo do
świadczenia 500 plus na nowych zasadach, ro-
dzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego
świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od
1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

Tylko złożenie wniosku do końca września
2019 roku gwarantuje, że świadczenie wycho-
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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.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest aktor i re-
żyser teatru pantomimy Jakub Kabus. Pa-
tronat nad przedsięwzięciem sprawuje Te-
atr Mały w Tychach, Miejskie Centrum
Kultury w Tychach oraz Stowarzyszenie
Śląskie Zakłady Sztuki. "Ukryte" to miej-
sce 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 ukrytego, nakręcanego
świata, rodzą ich własne małe błahostki,
miłostki i tragedie. Ten pantomimiczny
spektakl inspirowany jest twórczością Ti-
ma 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 zało-
żony został w 1993 roku przez profesjo-
nalnych aktorów teatru Młodego Widza w
Kijowie. Do roku 2003 pracował jako Ki-
jowski Teatr Eksperymentalny na Akade-
mii Mogilańskiej w Kijowie, realizując
spektakle z klasycznego i współczesnego
repertuaru światowego. Zespół Anatolia
Pietrowa rozpoczął też produkcję spekta-
kli plenerowych, które łączą ekspresję
aktorską z tańcem i elementami o chara-
kterze wizualnym. Spektakl "Przystanek
Klaunada" inspirowany sztuką teatru i cyr-
ku  przygotowany został  w ramach polsko
- ukraińskiego projektu kulturalnego reali-
zowanego przez krakowski  VISART.
Es tetyka   przeds tawien ia  s i ęga do
praźródeł klaunady, mającej swój począ-
tek w  starożytnym  Egipcie, ale także za-
wiera  elementy  nowego cyrku posługują-
cego się tańcem , muzyką, teatrem, panto-
mimą, a nawet sportem.  W spektaklu  peł-
nym magii, cyrkowych sztuczek, ekwi-
librystycznych popisów, a także akrobaty-
ki i gimnastyki artystycznej oraz  tańców
na  szczudłach artyści przedstawiają ko-
mediowe sceny pozwalające na dobrą za-
bawę 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) -  zap isy  do  3 l ipca: 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

**********************************
KINO PLENEROWE: Directors Cut:
"Twarze, plaże", reż. Agnes Varda
Data: 17 lipca 2019
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wawcze na nowych zasadach, czyli także na pier-
wsze dziecko zostanie wypłacone z wyrówna-
niem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30
września, świadczenie będzie przysługiwać od
miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrówna-
nia od lipca.

Jak przedstawiają się poszczególne, maksy-
malne terminy wypłat w zależności od miesiąca
złożenia wniosku?

- Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień
2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrówna-
niem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 31 października 2019 roku.

- Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od li-
pca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30
listopada 2019 roku.

- Złożenie wniosku w październiku 2019 ro-
ku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem je-
dynie od października, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

- Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedy-
nie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej
do dnia 31 stycznia 2020 roku.

- Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia
2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesią-
ca złożenia wniosku, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

WAKACJE W NIESULICACH  
27 dzieci z gminy Świdnica rozpoczęło wa-

kacje w Niesulicach. Do 12 lipca mieszkańcy
gminy wypoczywać będą na obozie żeglarskim i
konnym.

- W tym roku dla naszych dzieci przygoto-
waliśmy obóz rekreacyjny pod hasłem "STREFA
PRZYGODY", z programem profilaktyki zdro-
wotnej oraz elementami żeglarstwa i jazdy kon-
nej. Nasza propozycja obejmuje 12 miejsc na
obóz konny oraz 15 miejsc na obóz żeglarski.
Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia
gier zespołowych oraz wielu indywidualnych
dyscyplin sportowych - podkreśla Dorota Wali-
szak, p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej.

Uczestnicy w wieku od 10 do 16 lat wypo-
czywają w bazie obozowej Świdnickiego Hufca
ZHP w Niesulicach, nad jeziorem Niesłysz na
Pojezierzu Lubuskim.

WAKACJE U SENIORÓW  
Jako pierwsi w tym roku wystartowali senio-

rzy, dla których pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej przygotowali letni wypo-
czynek, w ramach siódmej edycji programu
"Bądź swoim przyjacielem".

W trakcie tygodniowego pobytu w Szkol-
nym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie
uczestnicy skorzystali z różnorodnego programu
zajęć. Były spotkania z dietetykiem, pogadanki
na temat zdrowego stylu życia i odżywiania,
zajęcia z pierwszej pomocy, zajęcia sportowe,
zajęcia muzyczne, warsztaty kosmetyczne, war-
sztaty socjoterapeutyczne, warsztaty teatralne,
wspólne wyjazdy, wycieczki, spacery po okolicy,
pożegnalne ognisko. Uzupełnieniem całego po-
bytu były także długie, wieczorne rozmowy na
temat codziennych problemów, pokonywania
własnych słabości i wzmacniania poczucia włas-

nej wartości, które zyskały już własną nazwę -
"pogaduchy do poduchy".

Jak podkreślali sami uczestnicy każdy dzień
pobytu niósł za sobą nowe wyzwania, odkrywał
w nas nowe umiejętności oraz przypominał te już
zapomniane, co pozwalało nam przywołać daw-
ne wspomnienia, zabawy i pasje. Z tygodniowe-
go pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżo-
wym w Lubachowie skorzystało w tym roku 27
seniorów z 14 miejscowości. Na tegoroczny wy-
poczynek seniorów w Lubachowie GOPS prze-
znaczył ponad 20 tys. złotych.

W lipcu wystartuje kolejny projekt dedykowa-
ny mieszkańcom gminy Świdnica w wieku 60+. W
ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata
2015-2020 władze gminy pozyskały ponad 124 tys.
zł. m.in. na uruchomienie Klubu Seniora w By-
strzycy Dolnej. W ofercie dla seniorów zostały
zaplanowane między innymi: zajęcia edukacyjne,
kulturalno-oświatowe, aktywności taneczno-ru-
chowej i sportowo-rekreacyjnej oraz aktywizacji
społecznej. Oferta uwzględnia również wyjścia do
obiektów kulturalnych, sportowych, rozrywko-
wych. Mamy nadzieję, że dzięki projektowi nasi
seniorzy zyskają nową przyjazną dla siebie prze-
strzeń do spotkań i integracji - podkreśla wójt gminy
Teresa Mazurek. Siedzibą Klubu będą zaadaptowa-
ne i wyposażone pomieszczenia na I piętrze budyn-
ku po byłej placówce oświatowej. W budynku, na
parterze od września 2018 r. funkcjonuje już Publi-
czne Przedszkole w Bystrzycy Dolnej.

MŁODZI PŁYWACY PODNIEŚLI
SWOJE KWALIFIKACJE  

W tym roku wakacyjny wypoczynek nad
wodą zapowiada się dużo bezpieczniej. Gminna
młodzież udowodniła, że godziny spędzone w
Centrum Sportowo- Rekreacyjnym w Witoszo-
wie Dolnym nie poszły na marne.  W ostatnich
tygodniach czerwca 84 osoby przystąpiły do eg-
zaminu na kartę pływacką zaliczając ten niełatwy
dla dzieci test.

Pokazując coraz lepszy poziom umiejętności
pływackich dzieci zdobywają nowe doświadcze-
nia, pewność siebie i radość z osiąganych wyni-
ków.  Mają  możliwość aktywnego spędzania
wolnego czasu, gdyż karta może okazać się po-
mocna podczas wypożyczania sprzętu wodnego
podczas wypoczynku nad wodą - podkreśla Julia
Calów zastępca dyrektora ds. zastępca dyrektora
ds. zarządzania obiektami sportowo-rekreacyj-
nymi.Zdobycie karty pływackiej możliwe jest po
spełnieni następujących wymogów: przepłynię-
cie w wodzie stojącej dystansu 200 m w dowolny
sposób i w dowolnym czasie, w tym przynaj-
mniej 50 m stylem grzbietowym lub przepłynię-
cie z prądem wody 400 m (w tym co najmniej
100 m stylem grzbietowym); wykonanie skoku
do wody z wysokości nie mniejszej niż 0,7 m;
przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5
m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody.

Wszystkim posiadaczom karty pływackiej
serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznych
wakacji spędzonych nad wodą.

i

Godzina: 21.30
Miejsce: świdnicki Rynek
Bilety: wstęp wolny

Ona to Agnes Varda, francuska fotografka i
reżyserka filmowa, przedstawicielka francu-
skiej Nowej Fali (autorka kultowego filmu
"Cleo od piątej do siódmej"), laureatka hono-
rowego Oscara za całokształt twórczości i ho-
norowego Cezara, zaś on to znany francuski
fotograf, uliczny artysta, graficiarz ukrywający
się pod inicjałami JR. Ona ma prawie 90 lat, on
33. Ona pracowała z Jean-Lukiem Godardem,
on tworzy gigantyczne murale w różnych miej-
scach na całym świecie. Łączy ich zamiłowa-
nie do obrazów, a zwłaszcza kwestionowanie
sposobu, w jaki są pokazywane. Varda wybrała
kino, JR tworzenie fotograficznych galerii na
wolnym powietrzu. Poznali się w 2015 roku i
od razu postanowili nakręcić film we Francji,
z dala od wielkich miast. Udali się w podróż
starą, przerobioną na gigantyczny aparat foto-
graficzny furgonetką. W ten sposób powstał
dokumentalny film drogi - portret zanikają-
cych powoli francuskich peryferii i ich miesz-
kańców.
Reżyseria: Agnes Varda, Jr
Scenariusz: Agnes Varda, Jr
Zdjęcia: Claire Duguet, Nicolas Guichete-
au,valentin Vignet, Romain Le Bonniec,
Raphael Minnesota, Roberto De Angelis, Ju-
lia Fabry
Obsada: Agnes Varda, Jr
Produkcja: Francja 2017
Czas projekcji: 94 min.

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
Data: 3 sierpnia 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 65 zł

Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej roz-
poznawalny zespół z kręgu piosenki poetyc-
kiej i ballady folkowej w Polsce, od przeszło
trzech dekad prowadzony przez Krzysztofa
Myszkowskiego - charyzmatycznego pieś-
niarza, kompozytora i autora o studenckim
rodowodzie.
Występy tej legendarnej formacji stanowią
atrakcję koncertową na niespotykaną dotąd
skalę. Stare Dobre Małżeństwo regularnie
zapełnia największe i najbardziej prestiżowe
sale koncertowe w kraju. Publiczność zespo-
łu dojrzewając z nim, podąża wiernie jego
śladem, co stanowi wartość najwyższą z mo-
żliwych. Najnowsza płyta zespołu to Chło-
piec z plakatu.
Kto raz wszedł w związek ze Starym Do-
brym Małżeństwem, ten już nigdy z niego
nie wychodzi, a i dzieci które wciąż rodzą się
z tego pięknego związku, wychowują się
wśród dźwięków wydobywających się z głę-
bi gitary. Wszystkim, to wychodzi tylko na
zdrowie.
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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 Twoje wątpliwości już niedługo zo-
staną rozwiane. Cała prawda wyjdzie na jaw i
z łatwością podejmiesz właściwą decyzję. Do-
brze potoczą się sprawy zawodowe i finanso-
we. Zadbaj o kontakty z przyjaciółmi. Nie
powinieneś się teraz izolować. 
BYK Tydzień będzie obfitował w niespo-
dzianki. Nie zawsze będą one miłe. Drobne
przeciwności nie powinny jednak radykalnie
wpłynąć na zmianę Twojego nastroju. Nadal
musisz być oszczędny i planować wszystkie
wydatki w sposób racjonalny. Sprawy serco-
we odejdą na dalszy plan.

BLIŹNIĘTA Będziesz gonił za pieniędzmi.
Twoje niezapłacone rachunki będą napędzały
Twoje działania. Wszystko inne nie będzie
teraz miało znaczenia. Brak czasu na spotka-
nia towarzyskie i rozrywkę. Ukochana osoba
zaskoczy Cię czymś miłym. 
RAK Niespodziewane zmiany w pracy. Bę-
dzie panowała nerwowa atmosfera. Zachowaj
zimną krew i unikaj zbędnych dyskusji na
temat przełożonych, bo nic dobrego nie przy-
niosą. Wkrótce burza ucichnie i wszystko wró-
ci do normy. Porozmawiaj o swoich proble-
mach z partnerem. 
LEW To będzie bardzo udany tydzień. Zała-
twisz wiele spraw na których Ci zależy. Spra-
wy sercowe będą układały się wspaniale. W
pracy pojawią się pewne komplikacje, ale na
szczęście nie będą Ciebie dotyczyły. Postaraj
się mniej przesiadywać w domu. 
PANNA Więcej uwagi i zainteresowania okaż
swoim bliskim. Praca jest bardzo ważna, ale
nie możesz tylko na niej się skupiać. Rozwią-
żesz wkrótce problemy finansowe. Nabierzesz

dystansu do ostatnich nieporozumień w pracy.
Wiele spraw ułoży się po Twojej myśli. 
WAGA Ładna pogoda sprawi, że nie bę-
dziesz miał ochoty do pracy. Myślami bę-
dziesz wracał do letnich miesięcy, do miłych
wspomnień. Sprawy rodzinne będą powo-
dem dla którego zmienisz swoje najbliższe
plany. Co odwlecze, to nie uciecze. Nie ma
się czym martwić. 
SKORPION Postaraj się lepiej wywiązy-
wać ze swoich obietnic. Niepotrzebnie ro-
bisz komuś nadzieję. Musisz zdecydować
czego tak naprawdę pragniesz. Sprawy za-
wodowe będą się dobrze układały. Istnieje
duża możliwość awansu. Musisz tylko po-
kazać na co Cię stać.
STRZELEC Ktoś złoży Ci ciekawą propozy-
cję. Będziesz dyskutował z bliskimi czy z niej
skorzystać. Ktoś, na kim bardzo Ci zależy,
pomoże w rozwianiu wątpliwości i rozważe-
niu ewentualnych korzyści. Nie ryzykuj zbyt
pochopnie. Szczęście będzie Ci sprzyjało na
gruncie zawodowym. 
KOZIOROŻEC Będzie się o Tobie dużo mó-
wiło. I to niekoniecznie dobrze. Jest w Twoim
otoczeniu ktoś, kto bardzo Ci czegoś zazdrości
i knuje intrygi, aby Ci zaszkodzić. Nie próbuj
się tłumaczyć. Szkoda na to czasu. Wszystko
i tak wyjdzie na jaw, a cała sprawa wcale Ci
nie zaszkodzi. Wręcz przeciwnie. 
WODNIK Ciągle narzekasz na brak czasu.
Postaraj się wcześniej wstawać i lepiej organi-
zować swoje zajęcia. Przekonasz się, jak wielu
spięć i nerwowych sytuacji uda Ci się uniknąć.
Dobra passa w finansach. Nie przesadzaj jed-
nak z wydatkami, bo wkrótce pieniądze bar-
dzo się przydadzą.
RYBY Wkrótce opuszczą Cię złe myśli i za-
czniesz weselej podchodzić do wielu spraw.
Nie trzeba się tak wszystkim martwić. Wiele
spraw już niebawem rozwiążesz, wiele prze-
stanie się liczyć. Zwracaj uwagę na... sny. Ma-
ją swoje ukryte znaczenie.

◆ 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
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6211 37,72 m kw., 2 pokoje, I piętro, po remoncie,
ogrzew. elektryczne 149.000 zł
0-6206 63,49 m kw., 3 pokoje, II piętro, po remoncie,
ogrzew. gazowe, 299.000 zł 
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do
remontu 129.900 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
009760 61,50 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
docelowo miejskie, po kapitalnym remoncie 243.000 zł
009724  90,60 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie
wspólne dla kamienicy, do remontu 185.000 zł
0-6059 75 m kw., 2 pokoje, I piętro, spokojna okolica,
ogrzewanie gazowe,  220.000 zł
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, 359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-6020  45,36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie ga-
zowe, okolice Mieszka I, 169.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazo-
we, 160.000 zł
009377 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe + garaż 17 m kw. 250.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie gazowe,
rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
389.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu,
138.000 zł
0-5578 95 m kw., 3 pokoje, okolice Świdnicy 159.000
zł
0-4782  59 m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazo-
we,okolice Placu Drzymały,280.000zł
0-4866   92 m kw.,2 pokoje,II p.,ogrzewanie gazo-
we,okolice Rynku,220.000zł
0-5295   104 m kw.,3pokoje,IIIpiętro,ogrzewanie pieco-
we, okolice Centrum, 210.000zł
OSIEDLE MŁODYCH:
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, po remoncie
249.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71 m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44,85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, 223.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14,74 a, okolice Żarowa - 89.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 zł
0-5740 mieszkanie w Jedlinie Zdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanie elektryczne i piec węglo-
wy 42.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 230.000 zł 
INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-6205 110,76 4 pokoje, I piętro, dom 3-rodzinny, do
remontu Lubachów, 80.000 zł
0-6200 54,20 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, Żarów 209.000  zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 235.000 zł
0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie:
pompa ciepła, Wałbrzych 198.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
009901 46 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, oś.
Młodych, 1.500 zł
0-6076 61 m kw., 3 pokoje, I piętro, umeblowane oś
Młodych 1.600 zł
0-5077 48 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum  - od 15.06.2019 r. 1.300 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6142A 12,99 a, 5 km od Świdnicy 129.900 zł
0-6142 12,80a 5km od Świdnicy 128.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 105.000 zł
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-5944 - 17,10 a, Żarów, 171.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
0-5910 21,62 a, okolice Świdnicy, 99.500 zł
0-5907 32,95 a, okolice Świdnicy 180.000 zł (możliwość
podziału na 2 lub 3 działki)
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
009161  11,35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/
m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska
70zł/ m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/
m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży -
100 zł/ m kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze
krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 2x10,81 a, Burkatów, 90.00 zł/ m kw.
0-3574 60,00 a, okolice Żarowa  66.000zł (możliwość
podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4836 10.000 m kw.,Bojanice,330.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł
0-1554 31 a Bystrzyca Górna., 203.255zł (możliwość
podziału)

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze,
toaleta, parter z witryną, Centrum 1.900 zł
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
009520 WL 89,60 m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5950 SL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów
0-5949 WL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów 1.500 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
350.000 zł
0-5878 sprzedaż kompleksu hotelowo-restauracyjnego,
okolice Świdnicy 1.800.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5856 WL  hala 343 m kw., parter , Centrum - 5.000 zł
netto
0-5874B WL kompleks hotelowo-restauracyjny, okolice
Świdnicy, 8.500 zł netto
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hale 396 m kw. i 220 m kw. działka 36,64a
- okolice Świdnicy 500.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto

0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum
sprzedaż - 180.000 zł netto
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprze-
daż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
0-5087  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200zł/m-c
007598 24 m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6221 170 m kw., działka: 11,16 a, stan surowy za-
mknięty, okolice Świdnicy 460.000  zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6162 125,68 m kw., połowa domu (I piętro) 3 pokoje,
okolice Świdnicy, 175.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 zł
0-6155 110 m kw. działka: 9,82 a, do kompleksowego
remontu, Świdnica 280.000 zł
0-6126 190 m kw., działka 3,47 a, segment w zabudowie
szeregowej Świdnica, 545.000 zł
0-6101 181,50 m kw., działka, 17,49 a, stan surowy
zamknięty, Wirki - 395.000 zł
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość
adaptacji większej powierzchni mieszkalnej, działka
11,25 a  320.000 zł
0-6032 budynek do adaptacji np. na hotel pracowniczy,
okolice Świdnicy, działka 14,88 a 420.000 zł 
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m
kw., działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5934 dom wolnostojący w stanie surowym, zadaszo-
ny, działka 12,98 a, 5 pokoi, okolice Świdnicy - 379.000
zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5478 325,40 m kw., działka 42 a pod lasem, okolice
Świdnicy 1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia,
okolice Świdnicy 360.000 zł
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp.,
działka 38,98 a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
0-5332 187 m kw., działka 5,40 a, c.o. gazowe, okolice
Świdnicy, 500.000 zł
0-5313 180 m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świdnicy,
100.000 zł
0-5135 270 m kw., do remontu, okolice Świebodzic,
165.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-4274  260 m kw., działka 6,39 ara, może być dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3780  210 m kw., działka 7,5 ara, zabudowa
bliźniacza, po remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218 m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m kw., działka 50 arów, idealny na pensjo-
nat, atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000
zł
0-4853 240 m kw.,działka 12 ar., stan surowy ,media ,
okolice Osiedla Młodych,499.000zł
0-4831 280 m kw., działka 3,8 a, trzykondygnacyjny,
garaż, okolice Świdnicy, 689.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

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

http://www.nowak-az.pl


http://www.lo3.net.pl

