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W skrócie...

WYSTAWA PRAC CZŁONKÓW STO-
WARZYSZENIA "KANON" 
do 24.08.2019
Wieża Ratuszowa w Świdnicy
Bilety: 2/1 zł

WYSTAWA CZASOWA
do 01.09.2019
Wystawa czasowa Rzeźba kameralna ze
zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy. Ekspo-
naty na wystawie prezentują nurty europej-
skiej rzeźby kameralnej wykonanej z brązu
od końca XVIII w. po lata pięćdziesiąte XX
w. Wernisaż wystawy rozpocznie się o godz.
19 .00 w dniu 5 lipca br.
Wstęp normalny 6 zł, ulgowy 4 zł, miejsce:
Muzeum Dawnego Kupiectwa, organizator:
Muzeum Dawnego Kupiectwa

WYSTAWA "PRZENIKANIE GRANIC" 
do 01.09.2019
Galeria pod Wieżą, Zamek w Jaworze, wstęp
wolny

XX FESTIWAL BACHOWSKI W
ŚWIDNICY
do 11.08.2019, godz. 19:00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ
jako ludzie na poziomie musimy robić
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ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ
WYCIECZKĘ

Od maja do września, raz w miesiącu od-
bywają się wycieczki krajoznawcze w ramach
projektu "Odkrywamy Świdnicę z przewodni-
kiem". W niedzielę, 18 sierpnia zapraszamy na
górską wyprawę na Borową (853 m n.p.m.) -
najwyższy szczyt Gór Czarnych i całych Gór
Wałbrzyskich, a także na zwiedzanie pałacu i
browaru Jedlinka.

Świdniczanie mieli już okazję odkryć kilka
urokliwych zakątków Dolnego Śląska, odwie-

dzili: park w Bukowcu, Muzeum Hauptmanna w
Jagniątkowie, wieżę rycerską w Siedlęcinie oraz
Kościół Łaski w Jeleniej Górze. Natomiast we
wrześniu planowany jest jeszcze wyjazd do
Ogrodu Botanicznego, Hali Stulecia i Ogrodu
Japońskiego we Wrocławiu.   

Zapisy na najbliższą wycieczkę rozpoczęły
się w sobotę, 3 sierpnia w Regionalnej Informacji
Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy. Uczest-
nicy otrzymają program zwiedzania i zobowią-
zani będą do wpłaty 20 zł. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać pod nr tel. 693 771 391. 

TRZECIA CZĘŚĆ
ENCYKLOPEDII ŚWIDNICY 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych dziejami naszego miasta do zapisywa-
nia się na listę subskrypcyjną III części Encyklo-
pedii Świdnicy. Jest to niepowtarzalny projekt,

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
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czêœci     serwis
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tel. 74 851 42 35, 601 299 327
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rzeczy na poziomie. Festiwal Bachowski w
Świdnicy, w Kościele Pokoju, w regionie -
prosty, organiczny pomysł. Muzyka klasy-
czna, jako międzynarodowa dziedzina sztu-
ki, wzbogacona o wrażliwość i kontekst
miejsca.
Wstęp różne, miejsce: różne, organizator:
ŚOK

XXVIII MIĘDZYNARODOWY FESTI-
WAL FOLKLORU 
do 11.08.2019 (środa - niedziela)
Różne lokalizacje, Strzegom, wstęp wolny

Pokaz przedfestiwalowy Spektrum:
"KWIAT WIŚNI I CZERWONA FASO-
LA"
14.08.2019, godz. 21:30
Serdecznie zapraszamy na kolejny plenero-
wy pokaz przedfestiwalowy Spektrum, któ-
ry odbędzie się 14 sierpnia o godz. 21.30 na
świdnickim Rynku. Tym razem obejrzymy
film fabularny "Kwiat wiśni i czerwona fa-
sola" Naomi Kawase.
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

MECZ IV LIGI PIŁKI NOŻNEJ: Dabro
Bau Polonia-Stal Ś-ca -GKS Mirków
15.08.2019, godz. 14:00
Inauguracja IV ligi piłkarskiej. Jak zaczną
nowy sezon biało-zielony?
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

MECZ POLONIA OLDBOJE I PRZY-
JACIELE - Dabro Bau Oldboje i Przyja-
ciele
17.08.2019, godz. 17:00
To będzie duża gratka dla świdnickich kibi-
ców piłki nożnej. Trwają przygotowania do
towarzyskiego meczu z udziałem byłych za-
wodników Polonii. Na niezwykłe wydarze-
nie zapraszają: Urząd Miejski w Świdnicy,
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i fir-
ma Dabro - Bau.
Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: ŚOSiR, UM Świdnica

4. MIĘDZYNARODOWY PLENER
MALARSKI "ŚWIDNICA 2019" - werni-
saż
17.08.2019, godz. 17:00
Po raz czwarty twórcy z Polski i Ukrainy
malować będą z natury nasze piękne miasto.
Spotkać ich będzie można na ulicach od 12
sierpnia. Efekty ich pracy można będzie zo-
baczyć, a także zakupić wprost od autorów
na wernisażu wystawy poplenerowej w Ga-
lerii Fotografii. Współorganizator:em plene-
ru jest Fundacja Kresowa
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK
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który zakłada stworzenie kompleksowej publi-
kacji o wybitnych świdniczanach, ważnych da-
tach w historii miasta i wszystkim, co nierozłą-
cznie wiąże się ze Świdnicą. W ramach I części
encyklopedii miłośnicy wiedzy o naszym mie-
ście mieli możliwość skompletowania dwunastu
zestawów artykułów poświęconych historii
Świdnicy, II część wydawnictwa obejmowała
trzynaście etapów.

 W sierpniu ukażą się pierwsze artykuły z
kolejnej - III już części Encyklopedii Świdni-
cy. Osoby, które wpiszą się na listę subskry-
pcyjną, będą mogły nieodpłatnie, co kilka mie-
sięcy odbierać kolejne karty encyklopedii w
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pierwszy
komplet III części publikacji - segregator, stro-
ny przekładkowe oraz trzy pierwsze artykuły
dostępne będą już od najbliższego poniedział-
ku, 5 sierpnia.

Na listę subskrypcyjną Encyklopedii
Świdnicy można zapisywać się wyłącznie oso-
biście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej przy ul. Franciszkańskiej 18, w Czytelni
Naukowej i Czytelni Czasopism (I piętro, po-
kój 202), w godzinach pracy biblioteki. Konie-
czne jest podanie imienia, nazwiska oraz zło-
żenie własnoręcznego podpisu. Jedna osoba
może subskrybować jeden egzemplarz ency-
klopedii. W uzasadnionych przypadkach, ist-
nieje możliwość subskrypcji większej liczby
egzemplarzy - prośby z uzasadnieniem, złożo-
ne na piśmie w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej, będą rozpatrywane przez zespół redakcyj-
ny. Na listę subskrybentów zapisanych zosta-
nie pierwszych 700 osób. Zapraszamy do kole-
kcjonowania kompendium o naszej małej
ojczyźnie. 

GWIAZDY SPRZED LAT ZNÓW
ZAGRAJĄ NA BOISKU

To będzie duża gratka dla świdnickich ki-
biców piłki nożnej. Trwają przygotowania do
towarzyskiego mecz z udziałem byłych za-
wodników Polonii. Na niezwykłe wydarzenie
zapraszają: Urząd Miejski w Świdnicy, Świd-
nicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i firma Dabro
- Bau.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 17 sierpnia
o godzinie 17.00 na Stadionie Miejskim im. Ja-
nusza Kusocińskiego przy ulicy Śląskiej w Świd-
nicy. Wstęp na imprezę będzie wolny. W szranki
staną zespoły pod szyldami: "Polonia Oldboje i
Przyjaciele" oraz "Dabro Bau Oldboje i Przyja-
ciele". Zapowiada się ciekawe wydarzenie i nie-
powtarzalna okazja do zobaczenia w akcji dawno
niewidzianych graczy, którzy w przeszłości
związani byli z najstarszym świdnickim klubem.
Organizatorzy zapraszają do udziału nie tylko
byłych piłkarzy, ale także działaczy i wszystkie
osoby związane z Polonią.

Trwa kompletowanie składów drużyn. Lista
pozostaje otwarta. Byli gracze Polonii zaintere-
sowani udziałem w meczu mogą kontaktować się
z p.o. dyrektora ŚOSiR-u, Janem Czałkiewiczem
(tel. 604 772 576). 

ciąg dalszy na str. 4
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TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI PRO-
STO OD ROLNIKA 
18.08.2019 (niedziela), godz 12:00
Serowarnia w Lutomierzu, wstęp wolny

XIII TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
23.08-24.08.2019, godz. 10:00
XIII Targi Żywności "Zdrowie ma Smak",
Celem targów jest promowanie tzw."zdro-
wej"żywności, produkowanej przez rodzi-
me firmy. Do udziału w Targach zapraszani
są wystawcy regionalni.
Wstęp wolny, miejsce: Rynek, organizator:
Starostwo Powiatowe w Świdnicy

IV ŚWIDNICKI FESTIWAL PIWA
RZEMIEŚLNICZEGO
23.08-25.08.2019, godz. - 10:00
IV Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślnicze-
go. W ramach festiwalu zapraszamy na stoi-
ska piwowarów, koncerty na świdnickim
Rynku
Wstęp wolny, miejsce: Rynek, organizator:
LOT Księstwo Świdnicko Jaworskie, Urząd
Miejski w Świdnicy

ŚWIĘTO CHLEBA I PIERNIKA 2019 
23-25.08.2019 (piątek - niedziela)
Rynek w Jaworze, wstęp wolny

OBÓZ ŚREDNIOWIECZNY 
24.08.2019 (sobota), godz. 10:00
Nowice koło Jaworzyny Śl.
Wstęp wolny
Zapraszamy na kolejną edycję obozu śred-
niowiecznego w Nowicach (gm. Jaworzyna
Śląska). W trakcie obozu przewidziane są
turnieje bojowe, łuczniczy i w miarę możli-
wości, będzie wprowadzana nowa konku-
rencja - mosty 55. Impreza jak co roku ma
charakter multiperiodu, co nie zmienia fa-
ktu, że jest to impreza dla rekonstruktorów i
wymagane będzie od uczestników prze-
strzeganie wytycznych zawartych w regula-
minie imprezy. Prosimy o potwierdzenie
przybycia najpóźniej do 31 lipca, na adres
bractworsb@o2.pl lub wiadomość na fb. Dla
młodych miłośników historii zorganizowa-
ne zostaną warsztaty i zabawy, po zaliczeniu
których staną do bitwy dzieci!

Już dziś zachęcamy do zarezerwowania so-
bie terminu, a o kolejnych szczegółach meczu
będziemy Państwa informować. 

TRANSGRANICZNA INTEGRACJA
MIĘDZYPOKOLENIOWA

Świdnica w celu wzmocnienia integracji po-
między juniorami i seniorami, wspólnie z miasta-
mi: Kędzierzyn-Koźle, Kłodzko, Czeska Skali-
ca, Hronov i Nachod rozpoczyna realizację pol-
sko-czeskiego projektu "Transgraniczna integra-
cja międzypokoleniowa". Skierowany jest on do
seniorów w wieku 60+ oraz dzieci w wieku od 7
do 14 lat. Jego celem jest zwiększenie intensyw-
ności współpracy społeczności polskiej i czeskiej
na dwóch głównych płaszczyznach - transgrani-
cznej oraz międzypokoleniowej.

W ramach projektu, którego realizacja po-
trwa w latach 2019-2021, w naszym mieście
przeprowadzone zostaną m.in.: międzypokole-
niowe warsztaty dla świdniczan oraz partnerów
projektu, a także duże wydarzenie integracyjne.
Ponadto, świdniccy seniorzy i juniorzy będą mo-
gli uczestniczyć w zajęciach u czeskich partne-
rów oraz w wydarzeniach integracyjnych w Kło-
dzku, Kędzierzynie-Koźlu, Czeskiej Skalicy,
Nachodzie i Hronovie.

Formuła projektu przewiduje uczestnictwo
we wszystkich działaniach zarówno seniorów
jak i juniorów, przy czym dzieci muszą znajdo-
wać się pod bezpośrednią opieką dorosłego ucze-
stnika wydarzeń. Zapraszamy więc babcie i
dziadków z wnukami lub innymi dziećmi będą-
cymi ich podopiecznymi.

Już od poniedziałku, 19 sierpnia będzie moż-
na zapisywać się na pierwsze działanie projekto-
we, czyli wyjazd do Kłodzka zaplanowany na 30
sierpnia. Wspólnie z partnerami z Czech i Polski
będzie można uczestniczyć w Targach "Junior
Senior". Zapisy prowadzić będzie Regionalna
Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy
(ul. Wewnętrzna 2, Rynek). Organizator gwaran-
tuje bezpłatny przejazd, ubezpieczenie oraz
obiad.

Projekt "Transgraniczna integracja mię-
dzypokoleniowa" jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej  2014 - 2020
Interreg V - A Republika Czeska - Polska.

MIASTO 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 tego miasta
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-
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
Regionalnego Programu Współpracy Transgra-
nicznej 2014 - 2020  Interreg V - A Republika
Czeska -Polska i realizowany w okresie od sty-
cznia 2017 do kończ czerwca 2019. W jego ra-
mach wyknywane były skomplikowane zadania
inwestycyjne jak rewitalizacja świdnickich baro-
kowych fontann wraz z przebudową sieci wod-
no-kanalizacyjnych, udostępnieniem inter-
aktywnego muzeum kamienia i centrum infor-
macyjnym dotyczącym kamienia w Horizach i
Strzegomiu, jak i wyznaczenie tras "Szlaku Ka-
mienia" i przeprowadzenie działań promocyj-
nych . Całkowita wartość projektu wynosi blisko
2 mln euro, z czego wysokość dotacji to ok. 1,7

www.expressem.eu www.expressem.eu
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VIII DOMINO STREETBALL CUP
2019 - TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULI-
CZNEJ
25.08.2019
Domino Streetball to impreza, która na stałe
wpisała się już w świdnicki kalendarz spor-
towy. Wydarzenie to jest nie tylko gratką dla
fanów koszykówki ale dla każdego kto chce
miło i aktywnie spędzić ostatnie dni wakacji.
Organizatorzy zapewniają wiele pokazów i
atrakcji dla dzieci jak i dla dorosłych.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, organiza-
tor: Stowarzyszenie Basket Świdnica

EKSPLOZJA KOLORÓW 2019
31.08.2019, godz. 16:00
Świdnicka Eksplozja Kolorów to cała gama
wszechobecnych barw, bezpłatna zabawa dla
każdego, bez ograniczeń wiekowych :) Na
uczestników najbardziej kolorowego festiwalu
tego lata czeka wiele atrakcji - m.in. malowanie
twarzy, wielkie bańki mydlane, zajęcia tanecz-
ne i co najważniejsze - KOLORY !
Wstęp bezpłatny, miejsce: Bosmanat, orga-
nizator: Młodzieżowa Rada Miasta, Urząd
Miasta Świdnicy

mln euro. Budżet zadań dla miasta Świdnicy to
315 600 euro, w tym dotacja ok. 268 000 euro.

RAJD ROWEROWY
Książański Park Krajobrazowy

Wszyscy jeżdżą do Książa, ale my nie lubi-
my utartych szlaków, dlatego celem naszej eska-
pady będzie Zamek Cisy.

Termin: sobota 17 sierpnia 2019
Koszt: BEZPŁATNIE
Zapewniamy: ubezpieczenie grupowe

NNW, opiekę przewodnika, kamizelki odblasko-
we na czas trwania Rajdu, ciepły poczęstunek -
ognisko z kiełbaskami oraz wodę i napoje. 

Zapisy: Informacja Turystyczna, tel: 74 852
02 90, it@um.swidnica.pl 

Limit miejsc: 40 osób, obowiązuje kolejność
zgłoszeń

Limit wiekowy: od 13 roku życia
Łączny dystans: 52 kilometry
Stopień trudności: umiarkowanie trudny
Plan wyjazdu:
8:00 - zbiórka pod Domem Wycieczkowym

OSIR, ul. Śląska
8:15 - wyjazd na trasę
Trasa: Świdnica - Witoszów Dolny - Komo-

rów- Ciernie - Świebodzice - Park Krajobrazowy
(Zamek Cisy) -  Lubiechów- Mokrzeszów - Komo-
rów - Witoszów- powrót do Świdnicy około 13:00.

Na zakończenie ognisko z kiełbaskami na
terenie Campingu OSIR

Wyjazd dotowany ze Środków Gminy Mia-
sta Świdnicy

UWAGA: TRASA CZĘŚCIOWO WIE-
DZIE ŚCIEŻKAMI POLNYMI I DUKTAMI
LEŚNYMI O TRUDNYM, WYBOISTYM
PODŁOŻU. SUGERUJEMY ZABRAĆ ZE SO-
BĄ ROWER GÓRSKI, CROSSOWY LUB
TREKKINGOWY

Świdnicki Festiwal Piwa
Rzemieślniczego i Targi 

ZDROWIE MA SMAK 2019
Program:

Piątek - 23 sierpnia:
10:00 - otwarcie stoisk
16:45 - Otwarcie Targów, przemarsz barwnego
korowodu i występy zespołów z Ukrainy, Serbii
i Polski
19:00 - koncert zespołu Lunapark
20:00 - koncert zespołu The Rolling Show Band
21.15 - Szalone Gitary - polskie przeboje z lat 60.
i 70.
Sobota - 24 sierpnia:
10:00 - otwarcie stoisk
10:00 - 15:00 - bezpłatne badania profilaktyczne
11:00 - gry i zabawy dla dzieci
12:00 - występ zespołu Krąg

ciąg dalszy na str. 6
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KONCERT W 80 ROCZNICĘ WYBU-
CHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
31.08.2019 (sobota), godz. 18:00
Kościół Pokoju w Jaworze, bilety: 30/25zł

JAM SESSION Z ZESPOŁEM LUNA
PARK [funk]
7.09.2019, godzina: 19:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
bilety: wstęp wolny, organizator: ŚOK

INAUGURACJA SEZONU KULTU-
RALNEGO: recital Andrzeja Poniedziel-
skiego "Monday-Day - Live?"
12.09.2019, godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43
Bilety: bilety: przedsprzedaż - 30 zł, w dniu
koncertu - 40 zł sprzedaż: sekretariat Świd-
nickiego Ośrodka Kultury

ANDRZEJ PONIEDZIELSKI 
13.09.2019 (piątek), godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 65 zł
Zapraszamy do teatru na występ znanego i
lubianego artysty Andrzeja Poniedzielskiego.
W programie inteligentna satyra, humor, pio-
senki w tematyce KOBIETA - MĘŻCZYZNA.
Andrzej Poniedzielski - satyryk, humorysta,
poeta, aktor, autor tekstów piosenek min. dla
Grzegorza Turnaua, Edyty Geppert, Sewe-
ryna Krajewskiego. Mistrz Mowy Polskiej,
Ambasador Polszczyzny.

WERNISAŻ WYSTAWY POKONKUR-
SOWEJ "ZESTAW 2019"
13.09.2019, godz. 18:00
Tegoroczne wręczenie nagród konkursu
fotograficznego "Zestaw" oraz wernisaż wy-
stawy odbędzie się 13 września 2019, godz.
r. o godz.18.00 w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy, organizator: ŚOK, MBP

28. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
14.09.2019, godz. 10:00
W Fotomaratonie może wziąć udział każdy
fotografujący aparatem cyfrowym. Zadanie
polega na realizacji w ciągu 12 godzin 12
zadanych tematów fotograficznych, liczy się
kreatywność, indywidualny sposób patrze-
nia na otaczający świat.
Wstęp 40 zł, miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, organizator: ŚOK

ARTUR ANDRUS - recital kabaretowy
na rzecz Świdnickiego Hospicjum
14.09.2019, godz. 18:00
Koncert Artura Andrusa, na który Państwa
zapraszamy, jest pierwszym krokiem na dro-
dze do budowy hospicjum stacjonarnego w
Świdnicy oraz podziękowaniem dla wszy-

13:00 - gry i zabawy dla dzieci
15:00 - Teatrzyk Pana O - kabaret dla dzieci
17:00 - Akademia Rozwoju Talentów, DJ
19:00 - koncert zespołu DSW
21:00 - Tribute to Justin Timberlake
22:00 - DJ
Niedziela 25 sierpnia
10:00 - 16:00 - Festiwal Piwa Rzemieślniczego

SENIOR NA DRODZE 
Zapraszamy wszystkich seniorów na spotka-

nie z policją i ekspertami w dziedzinie ruchu
drogowego. Porozmawiamy na temat bezpie-
czeństwa na drogach Powiatu Świdnickiego i
zagrożeń tam występujących. Spotkanie odbę-
dzie się w piątek 9 sierpnia, o godz. 9.00, w auli
I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, przy
ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30.

Zachęcamy do przyjazdu rowerem. Na miej-
scu gwarantujemy bezpłatny jego przegląd oraz
doposażenie w światła i odblaski.

Organizatorami akcji są Ministerstwo Infra-
struktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego oraz Policja.

3. OTWARTY TURNIEJ 
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

W ostatnim turnieju siatkówki plażowej
organizowanym w tym sezonie przez Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji powalczyli panowie.
Do imprezy przystąpiło 16 par męskich. Trady-
cyjnie oprócz drużyn ze Świdnicy na boiskach
ŚOSIR stawiło się więcej przyjezdnych m.in. z:
Wrocławia, Legnicy, Bielawy, Kamiennej Góry,
Kudowy, Jawora, Żarowa, Strzelina, Wałbrzycha
i Charkowa. Zawody rozegrane zostały syste-
mem brazylijskim do dwóch przegranych spot-
kań. W fazie eliminacyjnej grano jednego seta do
21 punktów. Od półfinałów zespoły walczyły już
do dwóch wygranych setów do 15 pkt. O bardzo

wyrównanym poziomie końcowej fazy świadczy
fakt, iż na cztery mecze, w tym te o miejsca na
podium, aż trzy kończyły się w trzech setach.
Ostatecznie w meczu o mistrzostwo panowie
Mirosław Retkiewicz i Piotr Brzóstowicz poko-
nali w tie-breaku lokalny duet Piotr Orzechowski
i Dorian Kowalczyk. Spotkanie o trzecie miejsce
zespół Daniela Fijałki i Krzysztofa Giemzy wy-
grał z drużyną Michała Jagiełły i Grzegorza Ja-
cznika również po tie-breaku. Organizator tur-
nieju przygotował dla najlepszych czterech par
pamiątkowe dyplomy oraz talony na sprzęt spor-
towy do zakupienia w sklepie Jako. Na kolejne
turnieje w Świdnicy trzeba będzie poczekać do
przyszłego sezonu. Podsumowując cykl świdnic-
kich turniejów plażówki organizatorzy zadowo-
leni są tak z frekwencji jak i z poziomu gier.
Cieszy też fakt, że w tej dyscyplinie sportu poja-
wiło się dużo nowych twarzy, wcześniej nie ucze-
stniczących w naszych imprezach. Tak więc cze-
kamy na was w przyszłym roku na boiskach
ŚOSIR.

Końcowa klasyfikacja:
1. Mirosław Retkiewicz, Piotr Brzóstowicz
(Wrocław)
2. Piotr Orzechowski, Dorian Kowalczyk (Świd-
nica, Żarów)
3. Daniel Fijałka, Krzysztof Giemza (Wrocław)
4. Michał Jagiełło, Grzegorz Jacznik (Kudowa,
Bielawa)
5-6. Jakub Gajewski, Dmitrij Kurianof (Wroc-
ław, Charków)
5-6. Tomasz Gałuszka, Robert Wachuła (Wrocław)
7-8. Jakub Jaworski, Kacper Pańczyk (Jawor)
7-8. Wojciech Stawiany, Jakub Wiśniewski (Wał-
brzych, Świdnica)
9-12. Marcin Wolak, Arkadiusz Duda (Legnica)
9-12. Michał Czarnecki, Klaudiusz Lubczyński
(Wrocław)
9-12. Maciej Szaynowski, Przemysław Kościel-
ny (Legnica)
9-12. Kamil Nowak, Jakub Popławski (Świdnica)
13-16. Mateusz Bortnik, Oskar Iwanow (Bielawa)
13-16. Wiktor Mordarski, Aleksander Mordarski
(Kamienna Góra)
13-16. Jakub Kamiński, Michał Janicki (Strzelin)
13-16. Marcin Belka, Artur Mucha (Świdnica)

info: OSiR Świdnica

ciąg dalszy ze str. 4
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"ZESTAW- ŚWIDNICA 2019"
Jury w składzie: Andrzej Rutyna - artysta

fotograf, Prezes Okregu Dolnośląskiego ZPAF -
PrzewodniczącyPiotr Tomczyk - artysta fotograf
/ZPAF/, PWSzF,TviT w Łodzi, Andrzej Prota-
siuk - artysta fotograf /Es. FIAP/ po obejrzeniu
nadesłanych na konkurs 186 zestawów prac, 57
autorów zakwalifikowało do wystawy pokon-
kursowej w:

- dziale I - FOTOGRAFII REPORTAŻO-
WEJ 13 zestawów prac, 10 autorów

- dziale II - FOTOGRAFII POSZUKUJĄ-
CEJ 22 zestawy prac, 18 autorów

Jury przyznało następujące nagrody:
GRAND PRIX XXV MIĘDZYNARODO-

WEGO KONKURSU FOTOGRAFII "ZE-
STAW- ŚWIDNICA 2019" w wysokości 5000
złotych:

Marcin Giba - Rybnik - za zestawy: "Czło-
wiek na ziemi [lato]" oraz "Człowiek na ziemi
[zima]"

W dziale I - FOTOGRAFII REPORTAŻO-
WEJ:

Dwie równorzędne II NAGRODY w wyso-
kości po 1000 złotych:

Marek Dytfeld - Ostrzeszów - za zestaw
"Ogródki niedziecięce"

Damian Grodowski - Niedoradz - za zestaw
"Podwórko"

W dziale II - FOTOGRAFII POSZUKUJĄ-
CEJ:

I NAGRODA w wysokości 1500 złotych:
Anna Jakubowska - Gdańsk - za zestaw

"Nadnidzkie mgły"
II NAGRODA w wysokości 1000 złotych:
Sławomir Grzanek - Łódź - za zestawy "Mar-

twa natura", "Ciało"

Wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy
odbędzie się 13 września 2019 r., o godz.18.00 w
Miejskiej Bibliotece Publicznej im .Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkań-
ska18.

SPACER EKOLOGICZNY! 
31 sierpnia na świdnickim rynku odbędzie się

ekopiknik pod nazwą "Spacer ekologiczny". Wy-
darzenie organizowane jest przez Fundację Ład-
ne Historie, lokalnych przedsiębiorców przy
wsparciu ze strony miasta i ośrodka kultury.

Celem "Spaceru ekologicznego" jest eduka-
cja ekologiczna i prezentacje dobrych praktyk w
dziedzinie ekologii, jak również promocja lokal-
nych marek. "Spacer ekologiczny" złożony bę-
dzie z kilkunastu stoisk i punktów, stworzonych
przez ludzi, którzy swoim działaniem wspierają
ideę ekologicznego stylu życia. Dzięki temu mie-
szkańcy Świdnicy będą mogli poznać różne for-
my ochrony środowiska i wspierania ekologii.
Dla wystawców będzie to okazja do zaprezen-
towania swoich prac i promocji działań.

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcą
Państwo włączyć się w tę inicjatywę i wesprą nas
drobnymi ekologicznymi zmianami, które mogą
Państwo wprowadzić u siebie tego dnia. Partne-
rzy otrzymają naklejkę promującą wydarzenie, a

www.expressem.eu www.expressem.eu

stkich darczyńców i przyjaciół Hospicjum w
Świdnicy: ludzi o wielkim sercu, którzy chcą
wspierać najbardziej potrzebujących świdni-
czan.
Wstęp norm. 90 zł, seniorzy 70 zł; miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

SPEKTAKL NIEMY KELNER 
20-21.09.2019 (piątek, sobota), godz. 20:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 110 zł

BIEG BOLKA ŚWIDNICKIEGO 
21.09.2019 (sobota), godz. 19:00 - 22:00
Park Centralny w Świdnicy, zapisy: 2 5zł

KONCERT OPERETKOWY 
21.09.2019 (sobota), godz. 18:00
Sala Teatralna ŚOK, Rynek 43, Świdnica,
bilety 60 zł

ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ
[operetka]
21.09.2019, godz. 18:00
Ze Straussem przez Wiedeń to spotkanie z
muzyką pełne niezapomnianych wrażeń! To
także spotkanie z mistrzami opery i operetki
- z Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz kró-
lem walca - Straussem.
Wstęp 60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: MEEK, OH
WHY? [hip-hop / nu-jazz]
21.09.2019, godz. 20:00
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach
projektu Świdnickie Recenzje Muzyczne,
dzięki któremu Wasze recenzje mają wpływ
na nasz repertuar! Koncert odbędzie się dzię-
ki recenzji albumu "Rękopisy nie płoną"
napisanej i przesłanej nam przez Szymona
Kubatka.
Wstęp 15 zł (przedsprzedaż) / 20 zł, miejsce:
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organiza-
tor: ŚOK

ŻAROWSKIE BIEGI STREFOWE 
22.09.2019 (niedziela)

ciąg dalszy na str. 8
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ich firma zostanie umieszczona jako eko-punkt
na mapie - ulotce promocyjnej wydarzenia.

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
27.07.2019r. godz. 14.17 

Operator monitoringu wizyjnego zauważył
na skrzyżowaniu ulicy Dalekiej z ulicą Długą
mężczyznę, który upadł na środku drogi uderza-
jąc głową o bruk. Sytuacja była bardzo poważna,
gdyż operator monitoringu zauważył również
krew wokół głowy poszkodowanego. Na miejsce
udał się natychmiast patrol straży. O sytuacji
powiadomiono również Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego - 112. Strażnicy zabezpieczyli
poszkodowanego i udzielili mu pierwszej pomo-
cy. O godzinie 15.00 ranny mężczyzna został
zabrany przez zespół Pogotowia Ratunkowego
do szpitala.
30.07.2019r. godz.4.45 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące drzewa, które przewróciło się na
ulicę Sadową w pobliżu posesji nr 13 i zabloko-
wało przejazd tą ulicą. Skierowani na miejsce
strażnicy stwierdzili, że sami nie uporają się z
zawalidrogą i wezwali straż pożarną. O godzinie
5.24 strażacy odblokowali przejazd ulicą  Sado-
wą.
30.07.2019r. o godz. 8.30  

Dyżurny stra ży
miejskiej otrzymał tele-
foniczne zgłoszenie do-
tyczące nietrzeźwego
obnażonego mężczy-
zny, leżącego przy ulicy
Różanej. Na miejscu za-
stano znanego z wcześ-
niejszych interwencji
mężczyznę. Tylko w li-
pcu straż miejska skie-
rowała do sądu przeciw-
ko niemu kilka wnio-
sków o ukaranie za po-
dobne czyny. Pomimo
kolejnych wyroków sy-
tuacja pozostaje bez
zmian.
31.07.2019r. o godz.
17.40 

Dyżurny stra ży
miejskiej otrzymał tele-
foniczne zgłoszenie do-
tyczące psa wypuszcza-
nego bez opieki na pod-
wórze przy ulicy Dłu-
giej. Pies zachowywał
się agresywnie w sto-
sunku  do  przechod-
niów. Dodatkowo za-
nieczyścił fekaliami
podwórze, a jego wła-
ściciel nawet nie zain-
teresował się tym te-
matem. W tym przy-
padku interwencja za-
kończyła się manda-
tem karnym.

01.08.2019r. godz.16.33
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-

nie dotyczące n/n mężczyzny, który podpalił ster-
tę gałęzi w podwórzu przy ulicy Wrocławskiej
23. Przybyły na miejsce patrol straży miejskiej
nie zastał już sprawcy tego czynu. Okazało się,
że od ognia zajęły się jego spodnie, które przy
użyciu gaśnicy samochodowej ugasił jeden z
mieszkańców. Tą samą gaśnicą udało się zgasić
ognicko. Podpalacz i poszkodowany w jednej
osobie uciekł z miejsca zdarzenie.

***
Od piątkowego popołudnia do niedzielnego

wieczoru dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał 19 zgłoszeń dotyczących spożywania
alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłóca-
nia spokoju przez osoby nietrzeźwe, lub też in-
nych wybryków, do których przyczynił się alko-
hol.

Do rozpatrzenia przez sąd zostaną skierowa-
ne 3 sprawy, 10 osób ukarano mandatami karny-
mi, 8 osób zostało pouczonych. Lekarz pogoto-
wia ratunkowego musiał przebadać 3 osoby, 2
osoby trafiły do policyjnych izb zatrzymań do
wytrzeźwienia. Piątkowe popołudnie to początek
weekendu. Prześledźmy zatem zgłoszenia z tego
okresu, które dotyczyły jedynie spraw powiąza-
nych ze spożywaniem alkoholu.
Piątek 02.08.2019r. (popołudnie)
- ul. Westerplatte 99 - dwóch mężczyzn leżących
przy tej posesji,
- ul. Mieszka I - środkiem jezdni idzie nietrzeźwy
mężczyzna,
- ul. Bema 16 - grupa młodych osób urządziła
sobie libacje alkoholową,

Boisko przy 1 Maja, Żarów
Zapisy na datasport.pl

CZAS NA TEATR
25.09.2019, godz. 10:00
Podczas projektu CZAS NA TEATR odbędą
się wydarzenia artystyczne: warsztaty, poka-
zy, spacery tematyczne, spotkania autorskie,
dyskusje, które zrealizowane zostaną m.in.:
w miejscach dziedzictwa kulturowego, w
placówkach edukacyjnych, salach Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury, ale także w prze-
strzeni publicznej.
Wstęp wolny, miejsce: różne, organizator:
ŚOK

METALOWY PIĄTEK W BOLKO
27.09.2019, godz. 19:00
Trzon naszej składanki będą stanowić ze-
społy polecane przez muzyków Collision /
Disorder / Plethora. Oprócz ich własnych
nagrań, usłyszycie też m.in. Behemoth / Jin-
jer / KAT & Roman Kostrzewski / Lilla
Veneda / Nightwish / Rammstein / Vader /
Ketha (tych ostatnich wyjątkowo poleca
Johnny Trzy Palce)
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

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

TEATR NA CZASIE: "OCH, EMIL"
28.09.2019, godz.16.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 10 zł; sprzedaż: sekretariat Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury
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- ul. Dworcowa - na schodach przed dworcem
PKP kobieta w stanie nietrzeźwym spożywa al-
kohol,
- ul. Dworcowa - przy torowisku leży pijana
kobieta, obok kobiety dwóch mężczyzn spożywa
alkohol,
- ul. Rynek - przed wejściem do teatru leży
nietrzeźwy mężczyzna,
- ul. Grodzka - przed sklepem nietrzeźwy męż-
czyzna spożywa alkohol, zaczepia i wyzywa
przechodniów,
Sobota 03.08.2019r.
- ul. Konopnickiej - nietrzeźwy mężczyzna leży
na poboczu z opuszczonymi spodniami,
- ul. Drzymały - na ławce kobieta z mężczyzna
spożywają alkohol,
- ul. Komunardów - przy torowisku dwóch męż-
czyzn spożywa alkohol,
- ul. Drzymały - na ławce leży nietrzeźwy męż-
czyzna,
- ul. Okrężna - grupa osób spożywa alkohol i
zakłóca spokój publiczny,
- ul. Rynek 23 - w podwórzu leży nietrzeźwy
mężczyzna,
- ul. Dworcowa poczekalnia dworca PKP - na
ławce leży nietrzeźwy mężczyzna,
Niedziela 04.08.2019r.
- ul. Teatralna - w podwórzu leży nietrzeźwy
mężczyzna,
- boisko SP nr 8 - grupa młodych osób spożywa
alkohol i zakłóca spokój publiczny,
- ul. Wodna - przy rzece leży nietrzeźwy mężczy-
zna,
- ul. E. Plater - przy sklepie na poboczy śpi dwóch
nietrzeźwych mężczyzn,
- ul. Kotlarska 6-8 - na klatce schodowej śpi
nietrzeźwy mężczyzna.
Są to jedynie interwencje straży miejskiej.

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

GMINA ŚWIDNICA
ZOSTAŃ INTERNETOWYM

SENIOREM
Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje

projekt E-Senior dofinansowany z Funduszy Eu-
ropejskich dedykowany seniorom. Celem Proje-
ktu jest aktywizacja osób powyżej 65 roku życia
w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez
działania szkoleniowe oraz animacyjne. Efektem
realizacji Projektu ma być włączenie Seniorów
w budowę społeczeństwa informacyjnego w Pol-
sce, rozwój funkcjonalnych kompetencji cyfro-
wych i umiejętności korzystania z IT w codzien-
nym życiu.

W Projekcie E-Senior bierze udział 77 gmin
z terenu województwa dolnośląskiego. Całkowi-
ta liczba Seniorów, którzy wezmą udział w Pro-
jekcie to 2 400 osób. Działania projektowe zapla-
nowano na 3 lata.

Szkolenia umożliwiają każdemu uczestni-
kowi nabycie bardzo praktycznych umiejętno-
ści:

- obsługi Internetu, komputera, telefonu, tab-
letu i innych urządzeń IT;

- kształtować kompetencje pomocne w życiu
codziennym Seniora (komunikacja online,

- e-usługi, w tym zakupy i bankowość online,
usługi medyczne, e-administracja i wiele in-
nych).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie
www.cyfrtowy-senior.com oraz pod nr tel. 575
111 863

KRZYŻOWA
MUSIC 2019  

W dniach od 18 sierpnia
do 1 września 2019 roku
odbędą  si ę mistrzo-
wskiej klasy warsztaty
muzyczne o charakterze
festiwalu, pod nazwą
Krzyżowa-Music. Po
raz kolejny światowej
sławy muzycy oraz
obiecujące talenty mu-
zyki klasycznej pod kie-
rownictwem artystycz-
nym Viviane Hagner
spotkają się na wspólnie
muzykowanie i mię-
dzypokoleniową wy-
mianę doświadczeń.
Owoce swojej współ-
pracy Seniorzy i Junio-
rzy Krzyżowa-Music
zaprezentują podczas
koncertów odbywają-
cych się na Dolnym Ślą-
sku.
Kalendarium Krzyżo-
wa-Music 2019
20.08. - Sympozjum w
Krzyżowej.
22.08. - Koncert otwar-
cia w Krzyżowej.
23.08. - Koncert w Ko-
ściele w Grodziszczu.
24.08.  -  Koncert  w
Krzyżowej.

www.expressem.eu www.expressem.eu

Czas na teatr: "WIEDŹMIN. TURBO-
LECHITA"
29.09.2019, godz.  19:00
"Wiedźmin. Turbolechita" to satyra na ist-
niejącą i nieistniejącą rzeczywistość, te-
atralne zmierzenie się z tożsamością Pola-
ków, skonfrontowanie ze stereotypami,
schematami i kompleksami. Ten spektakl to
brutalna walka z potworami - tymi, które
faktycznie są, które być mogą i tymi, któ-
rych tak naprawdę nie ma.
Wstęp 30 zł normalny / 25 ulgowy, miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

WKA WORLD KICKBOXING AND
KARATE ASSOCIATION- MISTRZO-
STWA ŚWIATA WKA
09.10-13.10.2019, gpdz. 09:00
Mistrzostwa Świata najstarszej Federacji
Kickboxingu. Świdnica będzie gospoda-
rzem jednej z najbardziej prestiżowych im-
prez związanych ze sztukami walki - Mi-
strzostw Świata WKA. Zapewnione nieza-
pomniane wrażenia i emocje!
Miejsce: Świdnica,organizator: Fighter
Klub Kaczmarek i Grodowski

RECENZJE MUZYCZNE: 71TONMAN
[doom metal]
12.10.2019, godz. 19:00
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach
projektu Świdnickie Recenzje Muzyczne,
dzięki któremu Wasze recenzje mają wpływ
na nasz repertuar!
Wstęp informacja niebawem, miejsce: Klub
Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organizator:
ŚOK

ALICJA MAJEWSKA: ŻYĆ SIĘ CHCE
(koncert)
12.10.2019, godz. 19:00
20 października 2019, godz. r. na scenie
Świdnickiego Ośrodka Kultury zabrzmi je-
den z najpiękniejszych głosów polskiej pio-
senki lirycznej. Tego wieczoru wystąpi Ali-
cja Majewska z koncertem promującym naj-
nowszą pytę "Żyć się chce", która ukazała się
w marcu 2019, godz. roku.
Wstęp bilety: 100 zł (parter) / 90 zł, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

EDUKACJA RITY
25.10.2019, godz.  19:00
Komediodramat? Komedia romantyczna?
Tragikomedia? - w najnowszej sztuce
Wrocławskiego Teatru Komedia, zatytuło-
wanej "Edukacja Rity" każdy znajdzie coś
dla siebie. To znakomita, bawiąca nas i
wzruszająca sztuka dla tych, którzy zadają
sobie pytanie, czy w życiu warto zaczynać
wszystko od nowa.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

DIAMENTOWY JUBILEUSZ IRENY
SANTOR
Data: 30 listopada 2019
Godzina: 18.00 
Miejsce: Teatr Miejski w Jaworze
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25.08. - Koncert w Synagodze Pod Białym Bo-
cianem we Wrocławiu.
27.08. - Sympozjum w Krzyżowej.
29.08. - Koncert w Teatrze Zdrojowym w
Szczawnie Zdroju.
30.08. - Koncert w Krzyżowej.
31.08. - Koncert w Kościele Pokoju w Świdnicy.
01.09. - Uroczysty koncert w Krzyżowej w 80.
rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Więcej informacji o Festiwalu można
znaleźć na stronie www.krzyzowa-music.eu

KLUB ABC SENIORA ZAPRASZA  
W gminie Świdnica mamy dużo aktywnych

seniorów. Jednym z miejsc, gdzie mogą realizo-
wać swoje pomysły jest KLUB ABC SENIORA
w Bystrzycy Dolnej. Uroczyste otwarcie placów-
ki miało miejsce 16 lipca, a tydzień później se-
niorzy odbyli już pierwsze zajęcia ze zdrowego
gotowania oraz ćwiczenia Pilates.

Klub ABC Seniora ma swoją siedzibę na I
piętrze w budynku Publicznego Przedszkola w
Bystrzycy Dolnej nr 55. Warsztaty zdrowego
gotowania i ze zdrowego stylu życiu, spotkania
z dietetykiem, wyjazdy na basen, spotkania z
ratownikiem medycznym, czy z funkcjonariu-
szami policji, to tylko część zajęć w Klubie Se-
niora zaplanowanych na pierwsze tygodnie jego
działalności. W planach są wspólne wyjazdy do
kina, teatru, czy na grzybobranie. Jednak to nie
wszystko, bo pomysłów seniorom nie brakuje.
Jak sami podkreślają, jesteśmy zadowoleni z tej
formy aktywności, co tu się dzieje, że możemy
wyjść z domów, nawiązać nowe znajomości, by
wspólnie się wspierać a przede wszystkim miło i
aktywnie spędzić czas. Mamy bogaty wachlarz
zajęć, ale to co bardzo sobie cenimy, to fakt, że
organizatorzy są otwarci na nasze pomysły.

Projekt ABC Klub Seniora otrzymał wspar-
cie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"
na lata 2015-2020. Jest on kierowany do osób
powyżej 60 roku życia, którzy chcą aktywnie i
bezpiecznie spędzać czas oraz być ciekawymi
świata.

Uczestnicy spotykają się dwa razy w tygo-
dniu: we wtorki i środy, w godz. 14.00-19.00.
Zajęcia są bezpłatne. Szczegółowych informacji
dotyczących funkcjonowania Klubu ABC Senio-
ra w Bystrzycy Dolnej udzielają pracownicy
GOPS pod nr tel. 74 852 12 26 wew. 110,112.
Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji o działaniach seniorów
można znaleźć na oficjalnym funpage ABC Se-
niora na portalu społecznościowym Facebook .
Serdecznie zachęcamy do odwiedzin.

DWIE PROMESY 
DLA GMINY ŚWIDNICA  

79 projektów na łączną kwotę ponad 2,19
mln zł zostało dofinansowanych z  budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego w formie dotacji ce-
lowej na zadania realizowane przez gminy w
zakresie projektów złożonych w ramach konkur-
su "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2019 roku.
Wśród nich jest gmina Świdnica z projektem na
wykonanie placu zabaw w Komorowie. To nie
koniec dobrych wiadomości , bowiem kolejne 30
tys. zł. trafi do budżetu gminy na konserwację
rowów melioracyjnych w obrębie sołectwa Lu-
tomia Dolna. Uroczyste wręczenie promes odby-

ło się dzisiaj w  Ludwikowicach Kłodzkich, w
gmachu Muzeum Ziemi Sowiogórskiej.

Gospodarzem spotkania była Gmina Nowa
Ruda, a Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego reprezentowali: wicemarszałek
Marcin Gwóźdź oraz dyrektor Departamentu
Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Pa-
weł Czyszczoń. Dolny Śląsk realizuje projekt
Odnowy Dolnośląskiej Wsi od 2008 roku. Jego
celem jest wparcie lokalnych projektów, których
maksymalna wartość przyznanej pomocy nie
może przekroczyć 30 tys. zł.

Plac zabaw w Komorowie będzie drugą w
tym roku inwestycją realizowaną z myślą o jej
mieszkańcach. Dla przypomnienia w ramach
Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dot.
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej o charakterze wielopokoleniowym w
Komorowie powstanie otwarta strefa aktywno-
ści, potocznie nazywana OSA.

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH  

W dniach od 4 września do 11  października
na terenie gminy Świdnica odbędzie się kolejna
zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble,
dywany, wykładziny, wanny itp.) i zużytego
sprzętu RTV/AGD, (radia telewizory, monitory,
lodówki, pralki, odkurzacze itp.). Odpady wiel-
kogabarytowe będą odbierane wyłącznie po
wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu adre-
su odbioru do Urzędu Gminy Świdnica.

TRWA PRZEBUDOWA
PRZEDSZKOLA 

W WITOSZOWIE DOLNYM  
Trwają prace przy "Przebudowie budynku

oświaty dla potrzeb przedszkola gminnego w
Witoszowie Dolnym 59". Wymierną korzyścią
będą nie tylko oszczędności na kosztach ogrze-
wania oraz poprawa warunków edukacyjnych i
sanitarnych, ale przede wszystkim utworzenie
kolejnego oddziału przedszkolnego dla 25 no-
wych dzieci.

Zakres robót obejmuje gruntowną przebudo-
wę pomieszczeń w budynku oraz wykonanie no-
wych instalacji: wentylacyjnej, wodno-kanaliza-
cyjnej, elektrycznej, niskoprądowej, a także no-
wych posadzek i tynków w całym obiekcie. Od-
świeżona zostanie również elewacja budynku.
W wyniku przebudowy zmianie ulegnie układ
wewnętrzny pomieszczeń, które zostaną dosto-
sowane do obecnych potrzeb i przepisów techni-
czno-budowlanych. Wykonano już wszystkie ro-
boty wyburzeniowe, a obecnie trwają prace zwią-
zane z wykonaniem instalacji wod.-kan., elektry-
cznych i z wylaniem posadzek oraz  budową
ścian działowych.

W wyniku przebudowy w obiekcie powstaną
4 sale przedszkolne o łącznej powierzchni 242
m2 wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-sani-
tarnym. Wykonawcą robót jest firma "THERM-
BUD" Sp. z o.o. z Wałbrzycha. Koszt inwestycji
to ponad 1,5 mln zł. a planowane oddanie obiektu
do użytkowania po przebudowie to koniec listo-
pada 2019 r. o czym dyrekcja przedszkola infor-
mowała rodziców dzieci uczęszczających do pla-
cówki w Witoszowie Dolnym już w czerwcu br.
Zadanie w całości realizowane jest z budżetu
gminy Świdnica.

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI
GMINNE DO PSZENNA

To będzie święto całej gminy Świdnica, z jej
33 sołectwami. Dożynki to przede wszystkim
święto rolników, sadowników, ogrodników,

Bilety do nabycia w kasie Teatru lub na
www.JOK.jawor.pl w cenie:
100,00 zł - do 30 września 
110,00 zł - do 30 listopada

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

XX FESTIWAL BACHOWSKI
PROGRAM

FESTIWAL
:: ZEFIRA VALOVA & AAPO HaKKI-
NEN barokowe sonaty na skrzypce i kla-
wesyn :: bilety: 20 / 10 / 1 zł
czwartek 08.08, Żarów, godz. 21:00, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL James Geer tenor Wioletta Flu-
da fortepian :: wstęp wolny
alter ego :: piątek 09.08, Świdnica, godz.
18:30, wieża ratuszowa 
:: POKÓJ MARZENY spektakl dla jednego
widza :: Marzena Lubaszka solo Tomasz
Cyz reżyseria :: jeden widz co 15 minut ::
bilety 100 zł (z powodu ograniczonej liczby
miejsc karnet nie upoważnia do wstępu na
ten koncert)
alter ego :: piątek 09.08, Świdnica, godz.
22:00, piwnica średniowieczna - Długa 33
:: SANATORIUM DŹWIĘKU Electroacou-
stic Art of Noise - Jerome Noetinger Mario
de Vega Gerard Lebik :: bilety: 20 zł (z
powodu ograniczonej liczby miejsc karnet
nie upoważnia do wstępu na ten koncert)
sobota 10.08, Zastruże, godz. 11:00, ko-
ściół
 :: ŚNIADANIE NA TRAWIE kwintety na
instrumenty dęte :: Harmoniemusik Tomasz
Dobrzański :: wstęp wolny :: kosze pikniko-
we mile widziane
sobota 10.08, Świdnica, godz. 17:00, Ko-
ściół Pokoju 
:: MIŁOŚĆ LUDZKA MIŁOŚĆ BOSKA
Nria Rial Juan Sancho Capella Cracoviensis
:: obowiązują bezpłatne wejściówki
sobota 10.08, Świdnica, godz. 21:00, ko-
ściół zielonoświątkowy 
:: MAHAN ESFAHANI & AAPO HAKKI-
NEN Akademia Bachowska :: Bach koncer-
ty na 2 klawesyny :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 10:00,
Kościół Pokoju 
:: MUZYKA W LITURGII
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 16:00, ka-
tedra 
:: AKADEMIA BACHOWSKA JUNIOR &
CHÓR SPOŁECZNY wstęp wolny
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 19:00,
Kościół Pokoju 
:: LARPEGGIATA Christina Pluhar :: Medi-
terraneo :: obowiązują bezpłatne wejściówki
POST SCRIPTUM
czwartek 15.08, Żarów, godz. 21:00, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL Natalia Kawałek sopran Lech
Napierała fortepian :: wstęp wolny
sobota 17.08, Bielawa, godz. 11:00, Pałac
Dębowy 
:: ŚNIADANIE NA TRAWIE Ensemble
Fiorini :: Handel - duety włoskie :: wstęp
wolny :: kosze piknikowe mile widziane
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ciąg dalszy ze str. 7



www.expressem.eu

pszczelarzy. To właśnie ten moment, aby z
wdzięcznością i szacunkiem spojrzeć na ich trud-
ną, codzienną pracę - mówi Teresa Mazurek wójt
gminy Świdnica. Tegoroczne Święto Plonów
Gminy Świdnica odbędzie się w niedzielę 25
sierpnia, a ich współgospodarzem będzie sołec-
two Pszenno.

Jakie zatem atrakcje czekają nas w niedzielę
25 sierpnia? Nowością w tym roku będzie koro-
wód dożynkowy, który rozpocznie się na 15 min
przed Mszą św. polową na boisku sportowym w
Pszennie. Podczas tegorocznego święta plonów
nie zabraknie atrakcji zarówno dla dzieci jak i
dorosłych. Na scenie wystąpią "Ale Babki", Lu-
dowo-Estradowy Zespół "Mokrzeszów"oraz
Mażoretki z Pszenna. Na godz. 17.00 planowany
jest występ Zespołu "BRAThANKI".  Odbędą
się także konkursy na najładniejszy wieniec do-
żynkowy, stragan dożynkowy  oraz Świdnicki
Łokieć.

Sołectwom, które nie nadesłały jeszcze zgło-
szeń w konkursie na wieniec i stragan dożynko-
wy, przypominamy, że termin upływa z dniem 14
sierpnia br.

SENTYMENTALNA PODRÓŻ
MIESZKAŃCÓW LAMPERTHEIM

Ostatni raz w Olszanach (pow. świdnicki) był
w latach osiemdziesiątych XX wieku. Przez wie-
le lat wspólnie z żoną utrzymywali przyjacielskie
kontakty z obecnymi właścicielami domu w jego
rodzinnej miejscowości.  Po latach w sentymen-
talną podróż postanowił zabrać nie tylko swoją
córkę, ale i wnuki. Państwo Rosemarie i Frank-R.
Kirschner postanowili złożyć wizytę w Urzędzie
Gminy, bowiem od 45 lat są mieszkańcami Lam-
pertheim, miasta partnerskiego gminy Świdnica.

Do Niemiec z rodzinnej miejscowości w Ol-
szanach pan Frank-R.Kirschner wyjechał w la-
tach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Rodzinną
miejscowością jego mamy były Dziećmorowice.
Jak sam podkreślał, przez wiele lat utrzymywał
dobre stosunki z polskimi sąsiadami, którzy zo-
stali przesiedleni na te tereny. Po wielu latach
wraz z małżonką Rosemarie postanowił ponow-
nie odwiedzić rodzinne strony. Tym razem ze
swoją córką Nicole i jej czwórką dzieci: Carlą,
Moritz, Felix i Leonie.

Jednym z ważniejszym punktów ich podróży
było spotkanie z wójt gminy Teresą Mazurek,
bowiem państwo Kirschner od 45 lat są miesz-
kańcami Lampertheim. Frank Kirschner to
aktywny działacz Stowarzyszenia Mevola e.V. i
jeden z pomysłodawców powstania w Lampert-
heim wielopokoleniowego domu. Projekt obej-
mował budowę 28 mieszkań dla młodych osób,
dużych rodzin i seniorów, w których możliwa jest
wymian doświadczeń i wzajemna pomoc, szcze-
gólnie osobom starszym.

Na pamiątkę pobytu w gminie Świdnica wójt
Teresa Mazurek przekazała pamiątkowe albumy,
prezentujące Gminę Świdnica i Powiat Świdni-
cki na starych pocztówkach, podkreślając, że
budując przyszłość, nie zapominamy o przeszło-
ści.

Był też czas na zwiedzenie miejsc bardziej
zapamiętanych przez państwa Kirschner, a wspo-

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

**********************************
4. MIĘDZYNARODOWY PLENER
MALARSKI "ŚWIDNICA 2019" - werni-
saż wystawy
Data: 17 sierpnia 2019
Godzina: 17.00
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44,
wstęp wolny
Bilety: wstęp wolny

Po raz czwarty twórcy z Polski i Ukrainy
malować będą z natury nasze piękne miasto.
Spotkać ich będzie można na ulicach od 12
sierpnia. Efekty ich pracy można będzie zo-
baczyć, a także zakupić wprost od autorów
na wernisażu wystawy poplenerowej w Ga-
lerii Fotografii. Współorganizatorem plene-
ru jest Fundacja Kresowa "Semper Fidelis"
z Wrocławia.

28. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
14 września 2019 r.

FOTOGRAFIA CYFROWA
NAGRODY PIENIĘŻNE - 5000 zł
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minanych przez nich tym młodszym. Dlatego
goście z Lampertheim odwiedzili m.in. Funda-
cję "Krzyżowa", miejsce polsko-niemieckiego
pojednania, a także centrum spotkań i wymia-
ny młodzieżowej oraz popularyzację dziedzic-
twa "Kręgu z Krzyżowej". Warto wspomnieć,
że jednym z działaczy "Kręgu z Krzyżowej",
był jezuita, teolog, niemiecki opozycjonista
Alfred Del, Honorowy Obywatel miasta Lam-
pertheim.

NOWI DELEGACI DO RAD
POWIATOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ

IZBY ROLNICZEJ
Mariusz Stanisław Hydzik oraz Dariusz Syl-

wester Szczepanik zostali delegatami do Rad
Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej .

28 lipca 2019 w całym kraju odbyły się wy-
bory do izb rolniczych VI kadencji. Na podstawie
protokołu Komisji Okręgowej nr 19 największą
liczbę głosów otrzymał Mariusz Hydzik (54)

oraz Dariusz Szczepanik (52).  Pozostali kandy-
daci, Józef Kucharczyk (51), Bogusław Szatanik
(16).

Szczegółowe informacje dot. frekwencji wy-
borczej oraz pełnej listy delegatów do RAD PO-
WIATOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY
ROLNICZEJ dostępne są na http://izbarolni-
cza.pl/

OD 1 SIERPNIA WNIOSKI NA 500+,
300+, ŚWIADCZENIA RODZINNE,

ALIMENTACYJNE RÓWNIEŻ
PAPIEROWO  

Od czwartku, 1 sierpnia również w formie
papierowej Gminny Ośrodek Pomocy Społe-
cznej przyjmuje wnioski w ramach rządowego
programu "Rodzina 500+", wnioski na świad-
czenia 300 PLUS - czyli rządowego programu
DOBRY START, wnioski o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy
2019/2020 oraz wnioski o przyznanie świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego. Warto się
pospieszyć, bo im wcześniej zostanie prawid-
łowo wypełniony i złożony wniosek, tym
szybciej zostaną przekazane pieniądze na kon-
to. Tylko w pierwszym dniu przyjęć w trady-
cyjnej formie odnotowaliśmy wpływ 155
wniosków - informuje Dorota Waliszak, kie-
rownik GOPS w Świdnicy.

www.expressem.euwww.expressem.eu

oraz wiele innych nagród rzeczowych i nie-
spodzianek
FOTOGRAFIA CYFROWA
Warunki uczestnictwa:
- w Fotomaratonie może wziąć udział każdy
fotografujący aparatem cyfrowym
- początek konkursu 14 września 2019 r.
(godz. 10.00)
- zadanie polega na realizacji w ciągu 12
godzin 12 zadanych tematów fotograficz-
nych
- liczy się kreatywność, indywidualny spo-
sób patrzenia na otaczający świat, wytrwanie
do końca Fotomaratonu
- meldujesz się osobiście w biurze Fotoma-
ratonu, Klub "Bolko", pl.Grunwaldzki 11,
14 września o godz. 10.00.
- o godzinach 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 otrzymujesz po dwa tematy
fotograficzne
- na każdy temat realizujesz 1 zdjęcie (dopu-
szcza się możliwość obróbki komputerowej
we własnym zakresie)
- kolejność realizacji tematów obowiązkowa
- zdjęcia muszą być zapisane w formacie
JPG na płycie CD, którą otrzymasz od orga-
nizatorów.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz
wystawa prac odbędzie się 15.09.2019 r. o
godz. 12.00 w Galerii Fotografii, Rynek 44.
Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wyno-
si 40 zł. Dyskwalifikacja następuje w przy-
padku: niestawienia się na określony czas w
biurze Fotomaratonu, braku realizacji zada-
nych tematów lub ich realizacji niezgodnej
z ustaloną kolejnością.
Przedłożone prace są równoznaczne z
oświadczeniem posiadania praw autorskich
oraz majątkowych do zdjęcia.
Autor oświadcza, że prawa osób trzecich
zostały wyjaśnione, a autor prac posiada
stosowne zezwolenie na wykorzystanie wi-
zerunku osób utrwalonych na fotografiach.
(Ustawa z dnia 4 lutego  1994 r.  z
późniejszymi zmianami o prawie autorskim
i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z
późn. zmianami.
Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu
i wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08
.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi
zmianami)na potrzeby konkursu.
Zgłoszenia do udziału w Fotomaratonie
przyjmuje Świdnicki Ośrodek Kultury, Ry-
nek 43, 58-100 Świdnica, tel. 74 851 56 57,
74 852 29 78, e-mail: sok@sok.com.pl
Nagrody: I miejsce 3000 zł, II miejsce 1500
zł, III miejsce 500 zł
JURY zastrzega sobie prawo innego podzia-
łu nagród.
Zdjęcia z wystawy pozostają w archiwum
ŚOK
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
bezpłatnego wykorzystania zdjęć w celu re-
klamy wystawy.
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY, RY-
NEK 43
TEL. 74 /8515657 lub 74/852 29 78
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JAWORZYNA ŚLĄSKA
TOMEK 

W MUZEUM KOLEJNICTWA 
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku zaprasza do

udziału w wydarzeniu przygotowanym specjal-
nie z myślą o najmłodszych. Pierwsza książka o
przygodach dzielnych i pracowitych lokomoty-
wy autorstwa Wilberta Awdrya ukazała się ponad
70 lat temu, dokładnie 12 maja 1945 roku. Obe-
cnie książki o Tomku są sprzedawane w ponad
130 krajach, a od 1984 r. dzieci mogą oglądać
serial animowany zrealizowany na podstawie tej
popularnej serii wydawniczej.

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku serdecznie
zaprasza do wspólnej zabawy podczas długiego
sierpniowego weekendu. W dniach od 15 do 18
sierpnia do autentycznej zabytkowej parowo-
zowni na spotkanie z Tomkiem i innymi lokomo-
tywami, które już na wachlarzu lokomotyw przy-
witają wszystkich uśmiechniętymi buźkami.

Dla dzieci zostaną przygotowane stacje,
gdzie będą mogły uczestniczyć w warsztatach, a
dla najmłodszych czeka strefa zabaw.

Bilety wstępu jednorazowe
Dorośli: 22.00 zł / os.
Seniorzy*: 18.00 zł / os.
Dzieci** i młodzież ucząca się: 15.00 zł / os.
Bilet Rodzinny**8: 65.00 zł / 2+2
*Bilet przysługuje osobom, które ukończyły

70 lat.
**Dzieci do lat 3 wchodzą do Muzeum nie-

odpłatnie.
*** Bilet Rodzinny przysługuje Rodzicom z

dwojgiem, lub więcej, własnych dzieci. 
Bilety online: 

15.08 - http://muzeumtechniki.hostingasp.pl/Bi-
lety/Opis?idRep=2973
16.08 - http://muzeumtechniki.hostingasp.pl/Bi-
lety/Opis?idRep=2980
17.08 - http://muzeumtechniki.hostingasp.pl/Bi-
lety/Opis?idRep=2987
18.08 - http://muzeumtechniki.hostingasp.pl/Bi-
lety/Opis?idRep=2994

GALA PARY 2019
W imieniu Fundacji Ochrony Dziedzictwa

Przemysłowego Śląska pragniemy serdecznie za-

prosić do udziału 7 i 8 do udziału w wyjątkowym
wydarzeniu jakim będzie GALA PARY 2019.

W 2011 roku Muzeum Kolejnictwa na Ślą-
sku (oddział Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska) po raz pierwszy zorgani-
zowało międzynarodowy zlot zabytkowych lo-
komotyw parowych z Polski, Czech i Niemiec.
W ubiegłorocznej VIII edycji tego wydarzenia
uczestniczyło ponad 15 000 zwiedzających.

Gala Pary 2019 to nie tylko lokomotywy, ale
też pojazdy parowe, automobile, walce i inne zabyt-
ki techniki. Wydarzenie odbędzie się w tym roku po
raz pierszy aż w 3 miejscowościach Dolnego Ślaska
równolegle: w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie
Śląskiej, w zespole folwarczno-pałacowym Burg-
hausów w Piotrowicach Świdnickich oraz Młynie
Hilberta w Dzierżoniowie. Dodatkową atrakcją bę-
dą przejazdy zabytkowych pociągów po trasach
kolejowych Dolnego Śląska.

Gala Pary, organizowana jest co roku w drugi
weekend września; w tym roku będzie to 7-8 wrześ-
nia, i będzie największym ogólnopolskim wydarze-
niem plenerowym poświęconym zabytkom techni-
ki, a przy tym wydarzeniem edukacyjnym i artysty-
cznym. Wszelkie te działania mają na celu promo-
cję ratowania zabytków techniki. 

O prestiżu wydarzenia świadczą patronaty
honorowe jakim zostało objęte wydarzenie: Mi-
nister Infrastruktury, Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Ambasador Republiki Czeskiej, Mar-
szałek Województwa Dolnośląskiego, Rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego, Rektor Politech-
niki Wrocławskiej, Rektor Przyrodniczego, Ko-
mitet Naukowy TICCIH, Prezydent Miasta
Świdnicy, Burmistrz Dzierżoniowa oraz Bur-
mistrz Jaworzyny Śląskiej.  
Szczegóły wydarzenia wraz programem:

https://www.muzeatechniki.pl/
Sprzedaż biletów :

http://muzeumtechniki.hostingasp.pl/

POKAZ PRZEDFESTIWALOWY SPE-
KTRUM: "KWIAT WIŚNI I CZERWO-
NA FASOLA" /plener
Data: 14 sierpnia 2019
Godzina: 21.30
Miejsce: świdnicki Rynek
Bilety: wstęp wolny

Sentaro (Masatoshi Nagase) prowadzi małą
piekarnię, w której serwuje dorayaki - japoń-
ski deser składający się z naleśników prze-
kładanych słodką pastą z czerwonej fasoli
("an"). Sentaro szuka kogoś do pomocy w
kuchni, jednak gdy zgłasza się starsza pani,
Tokue (Kirin Kiki), niechętnie przyjmuje ją
do pracy. Tokue szybko udowadnia, że jej
ręce potrafią czynić cuda, gdy chodzi o przy-
gotowywanie "an". Dzięki jej sekretnej re-
cepturze, mały biznes wkrótce rozkwita Z
czasem, Sentaro i Tokue otwierają przed so-
bą swoje serca i odsłaniają stare rany.
Reżyseria: Naomi Kawase, Japonia 2015
Czas projekcji: 113 minut

JAM SESSION Z ZESPOŁEM LUNA
PARK [funk]
Data: 7 września 2019
Godzina: 19:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Bilety: wstęp wolny
Organizator: ŚOK

Powakacyjną reaktywację Klubu Bolko za-
czniemy od jam session, który poprowadzi
zespół Luna Park! Za ich sprawą na pierwszy
plan wysuną się funkowe brzmienia, ale trady-
cyjnie zapraszamy też do udziału fanów blue-
sa, rocka i innych gatunków, które będziecie
mogli zaprezentować na naszej scenie!
Na aktywnych uczestników będzie czekać
poczęstunek i coś jeszcze...
Mamy też nadzieję, że wrześniowy jam bę-
dzie okazją do premierowego zaprezen-
towania Wam otwartej salki prób, którą szy-
kujemy w Klubie Bolko. Chcemy, żeby była
dostępna na godziny dla wszystkich zain-
teresowanych! Już wkrótce więcej info na
stronie fb Truskawki.

O ZESPOLE PROWADZĄCYM:
Początki Luna Park (facebook) sięgają ro-
ku 2014. Przez te wszystkie lata zmieniali
się muzycy, a co za tym idzie stylistyka
zespołu. Dlatego oprócz ścisłego założe-
nia wykonywania muzyki pop-funk, ze-
spół otarł się też tradycyjny rock oraz fu-
sion-jazz.

INAUGURACJA SEZONU KULTU-
RALNEGO: recital Andrzeja Poniedziel-
skiego "Monday-Day - Live?"
Data: 12 września 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo

NYYC  AY LD TE E
RM NAI A

TM YE W

D NA EK JA

www.akupunktura.org.pl
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

www.expressem.eu www.expressem.eu

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 Wszelkie niepowodzenia masz już za
sobą, a nic nie zapowiada nadejścia nowych. Z
większym optymizmem spojrzysz na swoje
dotychczasowe i przyszłe życie. Taki stan ducha
wpłynie również na poprawę Twoich relacji z
bliskimi osobami, oraz całym otoczeniem. 
BYK Byki, które wróciły już z urlopu powinny
szybko wskoczyć na odpowiedni dla nich "bieg".
Te, które jeszcze nie wypoczęły, nie powinny z
tym zwlekać. Gwiazdy przewidują konieczność
przeprowadzenia jakiejś ważnej zmiany w życiu
osobistym. Musisz się zastanowić, jakie to mają
być zmiany. 
BLIŹNIĘTA Prawdziwa burza w uczuciach!
Bliźnięta z nikim niezwiązane będą miały okazję
w tym tygodniu poznać tę jedyną, ukochaną,
wymarzoną osobę. Te, które tkwią już w jakimś
związku, na nowo odkryją zalety swojego part-
nera. W poniedziałek mogą pojawić się problemy
finansowe. 
RAK Nadal czeka Cię dużo pracy i tak będzie
przez dłuższy okres. Dlatego powinieneś wygo-
spodarować trochę czasu dla siebie. W Twoim
życiu osobistym nic ciekawego się teraz nie wy-

darzy. Tym bardziej, że również sytuacja finan-
sowa nie ulegnie zmianie. Pociesz się dobrym
zdrowiem i kondycją.
LEW Pojawią się przed Tobą bardzo dobre mo-
żliwości do zarobkowania. Być może będzie to
możliwość zmiany pracy, lub dodatkowa praca.
Musisz tylko być czujny i w porę zareagować.
Gdyby Ci się powiodło, rozwiązałoby to wszy-
stkie Twoje kłopoty. Możesz liczyć na pomoc
najbliższych. 
PANNA Istnieją niejasności w Twoim życiu
uczuciowym, które należałoby wyjaśnić. Sytu-
acja jest dosyć skomplikowana, ale dasz sobie
radę. Twoje sprawy finansowe nie będą teraz
spędzać Ci snu z powiek, ale nie zostaną do
końca rozwiązane. W pracy po ostatnich doko-
naniach wzrosną Twoje notowania. 
WAGA W tym tygodniu ktoś będzie chciał Cię
oszukać. Może to być poważne lub drobne oszu-
stwo. Musisz być więc czujny. Będziesz miał
więcej czasu na załatwienie swoich spraw i na
wypoczynek. Pozostaniesz w bardzo dobrych
stosunkach ze swoimi bliskimi. 
SKORPION Zdecydowanie więcej czasu powi-
nieneś poświęcić na życie rodzinne. Nie możesz
zrzucać tylu spraw na partnera. W pracy nade-

jdzie wkrótce moment odprężenia, toteż warto
więcej czasu wygospodarować na sprawy domo-
we. Może warto przeprowadzić jakieś zmiany np.
odnowić kuchnię?
STRZELEC Wtorek będzie bardzo zwariowa-
nym dniem. Nie będziesz mogł nadążyć za bie-
giem spraw. Wydarzy się coś, co nieco skompli-
kuje Twoje relacje z przełożonymi, ale nie na
długo. Cały tydzień upłynie jednak w pogodnej
atmosferze i nie będziesz miał powodów do
zmartwień. 
KOZIOROŻEC Dobra sytuacja finansowa po-
prawi Twój humor i innym okiem spojrzysz na
wszystko dookoła. Przybędzie Ci powodów do
zadowolenia, będziesz cieszyć się dobrą kondy-
cją fizyczną. Postaraj się jednak poświęcić więcej
czasu na życie rodzinne, bo ostatnio rzadko by-
wałeś w domu. 
WODNIK W tym tygodniu nie będziesz w najle-
pszej formie, dlatego zajmij się tymi sprawami,
które nie cierpią zwłoki. Mniej ważne odłóż na
przyszły tydzień. Powinieneś nieco odpocząć. Za-
dbaj również o odpowiednią dietę. Nadal nie po-
winny Ci doskwierać kłopoty finansowe. 
RYBY Musisz zdobyć się na szczerość wobec
osoby, na której Ci zależy. Niedomówienia i
skrywane żale nie wpłyną korzystnie na Wasz
związek. W życiu zawodowym nie powinieneś
mieć teraz żadnych problemów. Twoja sytacja
finansowa jest stabilna i nadal tak pozostanie.

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

◆ Firma MPT Dziewiętmastki (Radio-Ta-
xi) zatrudni pracownika na stanowisku
dyspozytora. Tel. 603 782 325.

P R A C A
◆ 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 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6254 72, 90 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Galerii, 250.000 zł
0-6247 36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
okolice ul. Kościelnej, 179.000 zł
0-6233 110, 10m kw., 3 pokoje, I piętro, 2 balkony,
ogrzewanie gazowe 330.000 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
0-6059 75 m kw., 2 pokoje, I piętro, spokojna okolica,
ogrzewanie gazowe,  199.000 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,
ogrzewanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000
zł
0-6020  45, 36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie
gazowe, 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
0-4782  59m kw., 2 pokoje, I piętro , ogrzewanie gazowe,
okolice Placu Drzymały, 280.000 zł
0-4866   92m kw., 2 pokoje, II p., ogrzewanie gazowe,
okolice Rynku, 220.000 zł
0-5295   104m kw., 3pokoje, IIIpiętro, ogrzewanie pieco-
we, okolice Centrum, 210.000 zł
OSIEDLE MŁODYCH:
0-6242 59, 19 m kw., 3 pokoje, IV piętro, balkon, ogrze-
wanie miejskie, 289.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44, 85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, Zawiszów, 210.000 zł
009977 45, 30 m kw., 2 pokoje, IV piętro, 220.000 zł
009965 62, 50 m kw.. 3 pokoje, II piętro, 305.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14, 74 a, okolice Żarowa - 105.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 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 187.000  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
0-5740 mieszkanie w JedlinieZdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanieelektryczneipiecwęglowy
42.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
009901 46 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, oś.
Młodych, 1.300 zł
0-2217 67, 30 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice ul. Wodnej, 1550 zł+ 175 zł

1-355 52 m kw., 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, winda,
okolice Centrum, 1.300 zł
009988 62, 40 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
gazowe, klimatyzacja, okolice ul. Wodnej 1.650 zł +114
zł
009991 33 m kw., kawalerka, z balkonem, Osiedle Mło-
dych, 1.250 zl
0-6256 49, 90 m kw., 2 pokoje, II piętro, częściowo
umeblowane, okolice Galerii, 1.500 zł
008352 45 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miej-
skie, Oś. Młodych, 1.350 zł
009203 36 m kw., 1 pokój, II piętro, ogrzewanie miejskie,
Centrum, 1.1150 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 inwesto-
ra, 482.260 zł
0-5777 A  14, 83 a, okolice Świdnicy, 75 zł/m kw.
0-5777 31, 69 a, okolice Świdnicy, 75 zł/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
70 zł/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  66.000 zł (możliwość
podziału)
0-4794 10, 14a , Mrowiny , 42.000 zł
0-5099 19 a, Olszany, 100.000 zł
0-4836 10.000m kw., Bojanice, 330.000 zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna, 125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67, 80m 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+1000 zł media
009520 WL 89, 60m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
350.000 zł
0-5871 SL 65, 70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
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  108m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200 zł/m-c
007598 24m kw., parter witryna , Centrum, wynajem -
1.200 zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 zł
009949 135, 07 m kw. działka 9, 77 ara, okolice Świdni-
cy, stan surowy zamknięty, 375.000 zł
0-6229 397, 10 m kw., działka 6, 5 ara, spokojna okolica,
Świdnica, 840.000 zł
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
0-6101 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  290.000 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 180m 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  260m kw., działka 6, 39 ara, może być dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220m kw., działka 18 arów, 5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3698  218m kw., działka 4, 75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400m 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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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