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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA OD ANNY
ŚWIDNICKIEJ DO SECESJI. REKON-
STRUKCJE SUKIEN
do 12.09.2021, godz. 18:00
Wystawa czasowa Od Anny Świdnickiej do
secesji. Rekonstrukcje sukien historycznych
Elżbiety Dunin-Wąsowicz
Wstęp...; miejsce: Muzeum Dawnego Ku-
piectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica; orga-
nizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

EKOPORANKI W BIBLIOTECE
do 27.08.2021, godz. 10:00
EKO poranki z biblioteką to cykl edukacyj-
nych warsztatów proekologicznych. War-
sztaty będą odbywały się w każdy wakacyj-
ny piątek, w godzinach 10:00-12:00 na Pla-
cu z dzikami przy Bibliotece w Świdnicy. W
razie niepogody zajęcia zostaną przeniesio-
ne do budynku Biblioteki.
Wstęp wolny; miejsce: Skwer z dzikami;
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy

WYSTAWA MARTY CIUĆKI "SPOJ-
RZENIA"
do 23.08.2021, godz. 18:00
Wystawa Marty Ciućki jest zaproszeniem do
konwersacji - wymiany spojrzeń. Do rozmowy
w cieniu rzęs, bez zbędnych słów i gestów, do
przepływu zaszytych w źrenicach emocji.
Wstęp bezpłatny; miejsce: Galeria Fotogra-
fii, Rynek 44; organizator: ŚOK

WYSTAWA "OCEAN"
do 31.08.2021, godz. 16:00
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza do obejrzenia
wystawy pt. "Ocean", stworzonej na bazie
fragmentów powieści "Solaris", w której
Stanisław Lem podjął próbę przedstawienia
problemu spotkania w Kosmosie innej niż
człowiek istoty.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna,Plac z dzikami; organizator:
MBP

WYSTAWA "Portrety jeńców"
do 31.08.2021
Ekspozycja składa się z portretów żołnierzy
Wojska Polskiego i Armii Krajowej - Józefa
Czapskiego, Józefa Kobylańskiego, Stani-
sława Krzyżaniaka, Zofii Książek-Breguło-
wej, Henryka Łagodzkiego i Zbigniewa
Wajszczuka. Prezentowane osoby są nie-
przeciętne ze względu na swoją moralną po-
stawę, odwagę, dokonania.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

WYSTAWA "Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy
polscy w ZSRR"
do 31.08.2021, godz. 08:00
"Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w
ZSRR" to najnowsza wystawa prezentowa-
na w naszej bibliotece. Jest ona poświęcona
polskim jeńcom wojennym w niewoli ra-
dzieckiej, a w szczególności losom interno-
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WYBRANO WYKONAWCĘ WIEŻYCZKI 
W PARKU MŁODZIEŻOWYM

Miasto Świdnica wyłoniło wykonawcę odbudowy tarasu widokowego i altany w Parku Młodzie-
żowym w Świdnicy. Będzie to Zakład Ogólnobudowlany "Remeco", który wykona inwestycję za
kwotę 3 345 600 zł. Pozostali oferenci mają 5 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Podpisanie
umowyprzewidziane jest na początku września. 

Zakład Ogólnobudowlany "Remeco" wyko-
nał w naszym mieście kilka inwestycji. Ostatnią
ich realizacją była przebudowa pawilonu przy ul.
Malinowej, gdzie powstało wielopokoleniowe
centrum służące mieszkańcom świdnickiej dziel-
nicy Kraszowice, mieszczące filię miejskiej bib-
lioteki oraz klub seniora.

- To solidna, lokalna firma, która daje nam
gwarancję po pierwsze dobrego wykonania, a po
drugie ma doświadczenie w pracy przy zabyt-
kach nieruchomych. Liczę, że nasza współpraca
będzie dobra i pozwoli w terminie zrealizować
inwestycję - mówi Maciej Gleba, dyrektor Wy-
działu Dróg i Infrastruktury Miasta.

Aby móc zrealizować całość inwestycji konieczna była korekta kwoty przeznaczonej na sfinan-
sowanie zamówienia o 1 145 600 zł do kwoty oferty najkorzystniejszej, co pozwoliło na pozytywne
rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. 

- Niestety dynamicznie zmieniające się ceny materiałów budowlanych oraz kosztów pracy
postawiła nas przed trudną decyzją. Albo zrezygnować z jej realizacji albo dodać brakujące pieniądze
z budżetu miasta w celu jej wykonania. Wybraliśmy wariant drugi, ponieważ wiemy, że wielu
mieszkańców miasta czeka z utęsknieniem na powrót altany do Parku Młodzieżowego. Ponadto, jej
odbudowa dopełni obraz całości prac wykonanych do tej pory w parku w ramach jego rewitalizacji
- dodaje Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miasta.

Projekt przewiduje odbudowę tarasu widokowego wraz z altaną, fontanną kaskadową znajdującą
się w korpusie tarasu, a także przebudową fontanny wolnostojącej. Przewidziano również montaż
oświetlenia, budowę balustrad oraz odbudowę schodów prowadzących do altany. Dopełnieniem będą
nowe nasadzenia drzew i krzewów. Autorem projektu jest Autorskie Biuro Projektów a", które
uzyskało wszelkie niezbędne zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Przypomnijmy, że część nakładów sfinansowana będzie z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

Powiat

NOWA TRASA KOLEJOWA 
Z WROCŁAWIA DO GRANICY Z CZECHAMI

To będzie ponad 60-kilometrowy odcinek łączący Żarów, leżący na południowy zachód od
Wrocławia, ze Świdnicą, Wałbrzychem i Lubawką na granicy polsko-czeskiej. Spółka Centralny Port
Komunikacyjny podpisała kontrakt na studium wykonalności na ten końcowy fragment tzw. szprychy
nr 9

W skład kolejowej inwestycji wejdą linie nr 267 i 268: Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica
państwa. Podczas konferencji na dworcu PKP w Wałbrzychu przedstawiciele CPK złożyli podpisy
pod wartą 15,1 mln zł netto umową z firmą BBF, która wygrała postępowanie przetargowe. Kontrakt
dotyczy przygotowania studium wykonalności, czyli kluczowej dokumentacji przedprojektowej .    

- Od dzisiaj prace rozpoczyna wykonawca dokumentacji dla przygranicznego odcinka tzw.
szprychy nr 9, czyli linii dużych prędkości przez m.in. Lubawkę, Wałbrzych, Wrocław, Sieradz, Łódź,
CPK i Warszawę. Cała ta kolejowa trasa to swoisty kręgosłup systemu kolejowego CPK. Będzie
łączyła południowo-zachodnią Polskę z jej centrum, dzięki czemu skutecznie przysłuży się do walki
z wykluczeniem komunikacyjnym w tej części kraju - mówi wiceminister infrastruktury Marcin
Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

www.expressem.eu
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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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wanych w trzech obozach specjalnych
NKWD: Kozielsku, Starobielsku i Ostasz-
kowie oraz historii dochodzenia do prawdy
o nich. Głównym tematem prezentacji jest
zbrodnia katyńska. Wystawę można oglądać
do 31 sierpnia 2021 r., na I piętrze budynku
głównego biblioteki, przy ul. Franciszkań-
skiej 18. Zapraszamy.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
22.08.2021, godz. 17:00
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.
Wstęp 80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

1. OGÓLNOPOLSKI PLENER AKWA-
RELI ŚWIDNICA 2021
23.08-29.08.2021
W dniach 23-29 sierpnia 2021 odbędzie się
1. Ogólnopolski Plener Akwareli ŚWIDNI-
CA 2021.Prace 12 artystów uwiecznią pięk-
no naszego miasta przy pomocy akwareli,
jednej z najtrudniejszych technik malar-
skich. Wernisaż poplenerowy: 28 sierpnia
2021 o godzinie 18.00.
Miejsce: Świdnica/Galeria Fotografii; orga-
nizator: ŚOK

HOLI ŚWIĘTO KOLORÓW
27.08.2021, godz. 16:00
Oficjalnie informujemy - Holi Święto Kolo-
rów odbędzie się w Świdnicy w Parku Cen-
tralnym już 27 sierpnia 2021 r.! Wstęp na
imprezę jest darmowy ! Nasi DJe zagrają tak,
abyście nawet na moment nie przestali się
bawić! Przewidujemy także konkursy z na-
grodami, bańki mydlane oraz pokazy tane-
czne!
Wstęp bezpłatny; miejsce: Park Centralny

Muzyka Mi Leży #7: WIDUTO [pop]
28.08.2021, godz.20:00 - 21:00

www.expressem.eu

- Odcinek z Żarowa do Lubawki to przykład współpracy kolejowych inwestorów z sąsiednich
krajów w ramach międzynarodowego korytarza europejskiej sieci TEN-T. Docelowo połączymy się
z inwestycją przygotowywaną przez Czechów, tworząc połączenie kolejowe Warszawy i Wrocławia
z Pragą. W tym celu swoje działania koordynują spółka CPK i przedsiębiorstwo Sprva eleznic, czyli
zarządca infrastruktury kolejowej w Czechach - mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Na przygotowanie studium wykonawca ma rok. Całkowita realizacja i rozliczenie umowy może
potrwać dłużej, ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także m.in. dokumentacja
geologiczna i mapy do celów projektowych.

Celem studium wykonalności jest m.in. wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej.
W ramach tego samego zlecenia wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także
analizy - np. techniczne, środowiskowe i wielokryterialne - oraz przygotuje dokumentację geologi-
czno-inżynierską i mapy do celów projektowych. Dla tego odcinka od ubiegłego roku trwają też
wymagane prawem inwentaryzacje przyrodnicze.

Kolejowa inwestycja CPK będzie oznaczała liczne korzyści dla pasażerów m.in. z Dolnego
Śląska. Np. skróci się czas przejazdu z Wałbrzycha: do Wrocławia do 40 min (dziś jedziemy ok.

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl
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godziny), a do Warszawy - po wybudowaniu całej trasy - do 2 godz. 35 min, czyli ponad dwa razy
krócej niż obecnie. Świdnica uzyska bezpośrednie połączenia dalekobieżne z czasem dojazdu do
Warszawy w 2 godz. 25 min.

Do Pragi dojedziemy z Wrocławia - po zrealizowaniu inwestycji także przez Czechów - w 2 godz.
30 min (dziś potrzeba na to dwa razy więcej czasu). Znacząco skróci się czas przejazdu z Warszawy
do Pragi: z obecnych 8 godz. 30 min do 4 godz. 30 min.

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane po polskiej stronie mają ruszyć w 2023 r.
Spółka zakłada, że odcinek zostanie uruchomiony jednocześnie z lotniskiem.

Program inwestycji kolejowych CPK #KolejNaPolske oznacza budowę na terenie województwa
dolnośląskiego ok. 119 km nowych linii kolejowych i modernizację ok. 126 km tych istniejących. W
zasięgu transportu kolejowego znajdzie się wtedy ok. 2,3 mln mieszkańców województwa.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę na terenie całej Polski łącznie prawie 1800 km nowych
linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych,
w tym 10 "szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Zakres prac, przyjęte harmonogramy i szczegóły przygotowywanych zadań wraz z m.in. zakła-
danymi czasami przejazdów i korzyściami dla pasażerów można prześledzić na stronie www.kolej-
napolske.pl i w mediach społecznościowych pod hasztagiem #KolejNaPolske.

Powiat

PROGRAM profilaktyki i wczesnego 
wykrywania osteoporozy na lata 2021-2025

Powiat Świdnicki opracował i planuje rozpoczęcie "Programu profilaktyki i wczesnego wykry-
wania osteoporozy na lata 2021-2025" . Celem głównym programu jest wyłonienie pacjentów, u
których w ciągu najbliższych 10 lat może wystąpić osteoporoza i złamanie osteoporotyczne, wdro-
żenie edukacji zdrowotnej a tym samym zmiana zachowania sprzyjająca zdrowiu.

Program jest adresowany do seniorów z dwóch grup:
- kobiet w wieku 66-79 lat oraz mężczyzn w wieku 70-79,
- kobiet w wieku 55-65 i panów 60-69 lat z tzw. czynnikami ryzyka
Jeżeli u kogoś z Państwa w rodzinie (np. u rodziców) wcześniej występowały złamania osteo-

porotyczne, upadki w przeszłości oraz aktualnie Państwo chorujecie na reumatoidalne zapalenie

Wstęp: 10 zł - 15 zł; miejsce: Wieża Ratu-
szowa, Wewnętrzna 2, Świdnica; organiza-
tor: Świdnicki Ośrodek Kultury

TURNIEJ KOSZYKÓWKI + PIKNIK
RODZINNY
29.08.2021, godz. 10:00
Domino Streetball Cup wraz z piknikiem
rodzinnym. Pokazy, zabawy, konkurs wsa-
dów itp.
Wstęp wolny; 29.08.2021, godz. 10:00;
miejsce: Hala Zawiszów OSIR; organizator:
Stowarzyszenie Basket Świdnica

FESTYN MDK ŚWIDNICA
01.09.2021, godz. 16:00
Zapraszamy wszystkich na festyn inauguru-
jący nowy rok szkolny w MDK Świdnica.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą eduka-
cyjną MDK w Świdnicy, chcesz żeby twoje
dziecko spędziło fajny czas to zapraszamy
na piknik w MDK-u. Start 1 Września o
godzinie 16.00 MDK ul. Nauczycielska 2
Wstęp bezpłatny; miejsce: MDK ŚWIDNI-
CA ul.Nauczycielska 2; organizator: MDK
Świdnica ciąg dalszy na str. 6
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stawów lub przyjmujecie doustne glikokortykosteroidy, wówczas kwalifikujecie się Państwo do
drugiej grupy. Do końca 2021 r. z dobrodziejstw Programu będzie mogło skorzystać 600 osób.
Realizatorem programu będzie SP ZOZ w Świdnicy, który badania w ramach programu naszym
seniorom będzie wykonywał bezpłatnie.

Zapisy do Programu rozpoczną się od dnia 01.09.2021 r. Program jest finansowany ze środków
otrzymanych od Powiatu Świdnickiego. Zapisy do programu będą prowadzone telefonicznie pod
numerami:

74 85 80 311 w.23,
74 85 80 551 w.23,
74 85 80 552 w.23 sekretariat oddziału reumatologicznego
oraz drogą e-mail: reumatologia@szpital.swidnica.pl. Już dziś informujemy wszystkich zaintere-

sowanych i zapraszamy do uczestnictwa w programie. Zachęcamy również do zapoznania się z
materiałem filmowym przygotowanym przez TV Teletop Sudety:

https://youtu.be/ntG5NoSwG_4
gdzie o Programie mówią Alicja Synowska - Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego, Dorota

Podwórna - Lekarz Kierujący Oddziałem Reumatologicznym z Pododdziałem Rehabilitacyjnym oraz
Grzegorz Kloc - Dyrektor SPZOZ w Świdnicy.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Powiat

XIV TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI JUŻ WKRÓTCE
Przeszło 30 wystawców, koncerty, występy i wiele innych atrakcji dla każdego. Tak w skrócie

przedstawia się program XIV edycji Targów Zdrowie ma smak, które odbędą się w dniach 20-21
sierpnia.

Miody, przyprawy, oleje, przetwory z dyni, chleby naturalne, syropy naturalne, wędliny, sery,
słodycze naturalne, wyroby z czosnku, rękodzieło. Taki asortyment zostanie zaprezentowany przez

30. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
18.09.2021, godz. 10:00 - 22:00
Fotomaraton Świdnicki ma 30 lat!
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na ju-
bileuszowy FOTOMARATON! Spędź miło
czas, sprawdzając się w fotografowaniu pod
presją czasu.
Wstęp: 40 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, Świdnica; 

KABARET ANI MRU MRU
23.10.2021, godz. 17:00
Kabaret Ani Mru Mru w najnowszym cyrko-
wym programie! Cirque de Volaille - ewi-
dentnie miało być Voila, no ale jest jak jest
Dlatego serwujemy roladę humoru, oczywi-
ście nie wieprzową, z solidną porcją pra-
wdziwej satyry w środku! Nie kroić bo pryś-
nie masłem tfu - śmiechem! :)
Wstęp 70/60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK;
organizator: ŚOK

KABARET SMILE
04.11.2021, godz. 17:30
Pokazy: 17.30 i 20.30. Program "Tu i Te-
raz" to wynik wielomiesięcznych obser-
wacji prowadzonych przez Kabaret Smile.
Po wnikliwej analizie zebranego materiału
z #obserwujemywas, powstał program
ukazujący szeroki przekrój codziennych
sytuacji z życia zarówno typowego Seby,
jak również celebrytów z pierwszych
stron.
Wstęp 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO [kon-
cert]
22 sierpnia 2021 godz.17:00
Bilety: 80 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Agencja Artystyczna START
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 za-
pełnia największe i najbardziej prestiżowe sale
koncertowe w kraju. Publiczność zespołu doj-
rzewając z nim, podąża wiernie jego śladem,
co stanowi wartość najwyższą z możliwych.

1. OGÓLNOPOLSKI PLENER AKWA-
RELI ŚWIDNICA 2021
23.08-29.08.2021
Wernisaż poplenerowy: 28 sierpnia 2021 o
godzinie 18.00.

http://www.domsenioracm.pl
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wystawców na tegorocznych targach. Do tego stoiska producentów piwa rzemieślniczego, którzy
swoje produkty prezentować będą do niedzieli. Na scenie ustawionej w świdnickim rynku program
artystyczny prezentować będą zespoły DSW, BUDKA BAND, LUNAPARK i SECOND LINE.
Szczegółowy program targów strona 7.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 15 SIERPNIA
15 sierpnia, na Placu Grunwaldzkim w Świdnicy, odbyły się uroczystości związane z obchodami

Święta Wojska Polskiego. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i służb

mundurowych oraz członkowie stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Obchody zorganizował
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.                                                         foto: powiat.swidnica.pl

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy na str. 10

Miejsce: Świdnica/Galeria Fotografii; orga-
nizator: ŚOK

W dniach 23-29 sierpnia 2021 odbędzie się
1. Ogólnopolski Plener Akwareli ŚWIDNI-
CA 2021.
Marta Ciućka, Jarosław Drążek, Anna Lari-
na-Dzimira, Paweł Gładkow, Agata Kwiat-
kowska, Paulina Kopestyńska, Anatol Mar-
tyniuk, Miłosz Nosiadek, Adam Papke,
Krzysztof Rodak, Ryszard Rogala, Justyna
Talik to dwunastu artystów, których zaprosili-
śmy do udziału w wydarzeniu. Ich prace uwie-
cznią piękno naszego miasta przy pomocy ak-
wareli, jednej z  najtrudniejszych technik ma-
larskich, w której  wykorzystuje się farby wod-
ne. Malowanie nimi polega na stopniowym
nakładaniu cienkich, transparentnych warstw
pigmentu, przez które przebija papier. Techni-
ka ta wymaga niesamowitej precyzji i dokład-
ności. Akwarela nie daje prawie żadnej możli-
wości dokonywania poprawek. Nie można
usunąć namalowanego fragmentu, a jedynie
nieznacznie go modyfikować .
Świdniczanie będą mogli przyglądać się pra-
cy artystów na ulicach miasta.

Zapraszamy na wernisaż wystawy poplenero-
wej mokrej do Galerii Fotografii w Świdnicy
(Rynek 44) 28 sierpnia 2021 o godzinie 18:00,
gdzie będziecie mogli Państwo podziwiać efe-
kty tej kilkudniowej pracy twórczej.

Mamy nadzieję, że I Ogólnopolski Plener
Akwareli ŚWIDNICA 2021 stanie się kolej-
nym, cyklicznym wydarzeniem w kalenda-
rzu imprez kulturalnych naszego miasta, a
uczestniczący w nim artyści rozkochają się
w Świdnicy i będą chętnie do Nas wracać.

Muzyka Mi Leży #7: WIDUTO [pop]
28.08.2021, godz.20:00 - 21:00
Wstęp: 10 zł - 15 zł; miejsce: Wieża Ratu-
szowa, Wewnętrzna 2, Świdnica; organiza-
tor: Świdnicki Ośrodek Kultury
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NOWE TRYBUNY DLA KIBICÓW NA STADIONIE 
W "MECHANIKU"

Pod koniec października 2019 roku oddano do użytku młodych sportowców wyremontowany
stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Inwestycja obejmowała
wtedy wykonanie bieżni o długości 333,333 m wraz z odcinkiem prostym dł. 130 m, skoczni do
skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem, młotem i oszczepem, kanalizacji
deszczowej oraz instalacji do zraszania.

Całkowity koszt prac przekroczył 1 mln. 320 tys. zł. W 2019 roku nie wystarczyło już jednak
środków na wykonanie trybun dla publiczności.

11 sierpnia tego roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pod
nazwą "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy
ul. Sikorskiego 41 - III etap". Tym samym stadion już wkrótce zyska nowe trybuny dla publiczności.
Zakres prac do wykonania obejmuje:
◆ Wykonanie chodnika wzdłuż skarpy, na której projektuje się trybuny.
◆ Wykonanie fundamentów pod konstrukcję trybun.

ciąg dalszy na str. 11

Ostatni z cyklu koncertów plenerowych z
udziałem lokalnych artystów. Spotkajmy się
na dziedzińcu Wieży Ratuszowej! Na leża-
kach! Prezentujemy przekrój gatunków mu-
zycznych a wszystko to na świeżym powie-
trzu.

Autorski projekt Natalii Widuto, która
obecnie pracuje nad solowym albumem.
Pisze teksty, tworzy melodie oraz współ-
tworzy muzykę w obszarze muzyki nieza-
leżnej, indie popu. Na "Muzyka mi leży"
zagra w towarzystwie dwóch gitar - Piotra
Krakowskiego i Mateusza Widuto, którzy
wspierają ją w tworzeniu debiutanckiego
materiału. Będzie klimatycznie, melan-
cholijnie, romantycznie. Na koncercie
usłyszymy numery z nadchodzącej płyty
WIDUTO, oraz kilka coverów w ciekawej
odsłonie.

Podczas wydarzenia dostępne będzie piwo i
inne napoje ze stoiska Ambasada San Esco
Bar, w której lokalu odbędzie się również
afterparty.

Organizatorem jest Świdnicki Ośrodek Kul-
tury we współpracy z Referatem Organizacji
Pozarządowych UM oraz LOT Księstwo
Świdnicko-Jaworskie.

http://www.bojero.com.pl


Zakup dostawa i montaż trybun boiskowych modułowych, trzyrzędowych na 204 miejsca.
Wyłożenie powierzchni pod trybunami agrowłókniną i obsypanie ochronna warstwą żwiru płukanego.
Oczyszczenie i wyprofilowanie terenu skarp i wyłożenie agrowłókniną.
Wykonanie nasadzeń krzewów.
Wartość całej inwestycji to 150.000 zł. Przybliżony termin zakończenia prac to listopad 2021 r.

foto: powiat.swidnica.pl

OSiR informuje

7. BIEG TROPEM WILCZYM

Świdniczanie upamiętnili Żołnierzy Wyklę-
tych. W niedzielę 15 sierpnia nad Zalewem Wi-
toszówka odbył się już po raz siódmy Bieg Tro-
pem Wilczym, do którego zapisało się przeszło
220 uczestników a w ostateczności pobiegło kil-
kadziesiąt więcej. Symboliczny dystans 1 963
metry to przypomnienie postaci sierżanta Fran-
czaka, pseudonim "Lalek", ostatniego walczące-
go żołnierza Armii Krajowej, który został zamor-
dowany w 1963 roku. Wśród uczestników biegu
obok tych starszych nie zabrakło też najmłodsze-
go pokolenia uczącego się naszej historii. Dla
wszystkich przygotowane zostały koszulki z wi-
zerunkami Żołnierzy Wyklętych a na mecie cze-
kał medal. Przy tak wysokiej temperaturze nie
zabrakło napojów oraz słodkiego poczęstunku.
Jeszcze nie ma szacunków tegorocznych z dzie-
wiątek edycji ogólnopolskiej ale w zeszłym roku
w imprezie w całym kraju wystartowało przeszło
75 000 osób w 350 miastach. Głównym organi-
zatorem Biegu Tropem Wilczym jest Fundacja
Wolność i Demokracja. W Świdnicy organizacją biegu zajmuje się Świdnickie Towarzystwo Patriotyczne z koordynującym wydarzenie panem
Tadeuszem Grabowskim a pomagają co roku też: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Świdnicy, Urząd Gminy Świdnica, Komenda
Hufca ZHP Świdnica Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Nadleśnictwo Świdnica, Związki Kombatanckie i Żołnierskie, firma UNITRON. Patronat
nad imprezą objął JE Biskup Świdnicki Marek Mendyk.

foto: OSiR Świdnica

Polonia informuje

TAKIEGO OKIENKA JESZCZE W KLUBIE NIE BYŁO
Drodzy Kibice chwalimy się, bo jest czym - to nasze absolutnie rekordowe okienko transferowe w ostatnich sezonach. Do Świdnicy trafiła pokaźna

liczba utalentowanych graczy ze Świdnicy i okolicy, a nasi zawodnicy zostali z kolei dostrzeżeni między innymi przez skautów i włodarzy
ekstraklasowych i pierwszoligowych polskich klubów 

Mimo, że z każdym dniem dochodzą kolejni transferowani gracze, to już dziś ta liczba przedstawia się niezwykle imponująco! Na chwilę obecną
liczba ruchów transferowych przychodzących i wychodzących, a także nowych graczy (chłopców i dziewczynek) z wakacyjnego naboru, którzy zasilili
biało-zielone szeregi oscyluje w granicy ponad 100(!) z przewagą osób przychodzących (ponad 60%)

Zaczynamy od transferów przychodzących do Świdnicy: 
Seniorzy: Jakub Białas (powrót z Orzeł Ząbkowice Śląskie), Dawid Kusio (powrót z Grom Witków), Kacper Szczepaniuk (powrót z LKS Bystrzyca

Górna), Edil de Souza Barros (powrót z SERC - Brazylia), Mikołaj Kotfas (Ślask Wrocław), Damian Kasprzak (Zagłebie Lubin), Konrad Polak (FC
Academy Wrocław), Kacper Pasek (FC Academy Wrocław), Miłosz Ilski (Górnik Nowe Miasto Wałbrzych), Mateusz Kozdrowski (Polonia Jaszowice),
Grzegorz Zygadło (GKS Mirków).

Juniorzy starsi: Dawid Pienio (STEP Tąpadła), Mateusz Dubojski (LKS Bystrzyca Górna), Tomasz Kasprzycki (Cukrownik Pszenno), Wiktor
Smoczyk (Zagłębie Wałbrzych), Oliwier Michalak (Zagłębie Wałbrzych), Paweł Markowski (Unia Jaroszów), Kornel Czochara (Miedź Legnica), Fabian
Metelica (Victoria Świebodzice), Szymon Kawiński (Victoria Świebodzice), Karol Walichnowski (Victoria Świebodzice), Oskar Czyż (Górnik
Wałbrzych).

Juniorzy młodsi: Alex Błasz (Victoria Świebodzice), Kacper Szeremeta (Cukrownik Pszenno).

ciąg dalszy na str. 13
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Trampkarze: Michał Janowicz (AP Dzierżoniów), Tomasz Bednarczyk (LKS Dobrocin), Filip Ladenberger (Miedź Legnica).
Młodzicy: Filip Zwierzyna (UKS Lechia Dzierżoniów), Filip Stelmach (Miedź Legnica)
DO TEGO DOKŁADAMY 37 OSÓB Z WAKACYJNEGO NABORU (TEN CAŁY CZAS TRWA I KAŻDEGO DNIA DOCHODZĄ KOLEJNE

DZIEWCZYNKI I CHŁOPCY) I WITAMY W NASZYCH SZEREGACH LATEM 66 PIŁKARZY!!! - STAN NA DZIEŃ 17.08.2021!
Nasza praca została tradycyjnie doceniona przez obozy m.in. ekstraklasowych i pierwszoligowych klubów do których trafiła spora grupa naszych

zawodników - WIELKIE BRAWA!
Transfery wychodzące:

◆ Górnik Polkowice Seniorzy I liga: Dorian Krakowski
◆ Śląsk Wrocław Juniorzy Młodsi: Mateusz Solarz, Jakub Solarz, Mateusz Duda
◆ Chrobry Głogów Juniorzy Młodsi: Eryk Korab, Patryk Paliński, Patryk Taratuta, Alex Kindel
◆ Chrobry Głogów Trampkarze: Gracjan Szachniewicz
◆ Miedź Legnica Juniorzy Młodsi: Karol Homa
◆ Miedź Legnica Trampkarze: Jakub Sośnicki, Bartosz Dudzic, Hubert Pawlik
◆ Bielawianka Bielawa Seniorzy: Damian Wajda, Marcos Pauli Baumagarten, Kacper Stachurski
◆ Słowianin Wolibórz Seniorzy: Raul Mathias Botura
◆ Orzeł Ząbkowice Śląskie Seniorzy: Damian Szydziak
◆ WKS Wierzbice Seniorzy: Paweł Czarny
◆ Polonia Trzebnica Seniorzy: Łukasz Kot, Kamil Szczygieł
◆ Odra Ścinawa: Kacper Koziarz
◆ Mewa Kunice: Kamil Szawaryn
◆ Karolina Jaworzyna Śląska Seniorzy: Ksawery Istelski
◆ Zjednoczeni Żarów Seniorzy: Piotr Florian
◆ LKS Bystrzyca Górna Seniorzy: Sebastian Sieradzki, Dominik Ciuba, Eryk Ciuba 
◆ Grom Witków Seniorzy: Wojciech Pitura, Sławomir Hawryluk, Michał Madziała
◆ LKS Marcinowice Seniorzy: Miłosz Hruszowiec, Bartłomiej Kurzeja
◆ STEP Tąpadła/Wiry: Angielos Daras, Mateusz Śmietana
◆ Zieloni Mrowiny Seniorzy: Filip Ciuba
◆ Piławianka Piława Górna Seniorzy: Damian Kucharski
◆ Sudety Dziećmorowice Seniorzy: Dominik Klechowicz
◆ Gryf Burkatów Seniorzy: Kacper Olipra
◆ Unia Jaroszów Seniorzy: Maciej Makówka
◆

POŻEGNALIŚMY 40 ZAWODNIKÓW (SPORA LICZBA TO WYPOŻYCZENIA) - DZIĘKUJEMY ZA REPREZENTOWANIE BIAŁO-ZIE-
LONYCH BARW - POWODZENIA i DO ZOBACZENIA!

I NIE MOŻNA OCZYWIŚCIE ZAPOMINAĆ O NIEZWYKLE WAŻNYM PREZENTOWANYM JUŻ WCZEŚNIEJ TRANSFERZE - FIRMY
IGNERHOME, KTÓRA ZOSTAŁA SPONSOREM TYTULARNYM CAŁEGO NASZEGO KLUBU!

info: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia informuje

STRACONE DWA PUNKTY NA INAUGURACJĘ
Nie tak miała wyglądać  inauguracja sezonu 2021/2022 na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji. Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali

Świdnica mieli wszelkie  argumenty, by dopisać do swojego dorobku pełną pulę z Pogonią Oleśnica,  ale w przedziwnych okolicznościach zawiedli i
jedynie podzielili się  punktami z beniaminkiem ligi.

Zaczęło się dla nas dość nerwowo,  biało-zieloni długo nie mogli wejść w mecz, popełniali liczne straty,  lecz wydawało się, że w 22. minucie jesteśmy
na najlepszej drodze, bo  sięgnąć po pełną pulę. Najpierw w 19. minucie po mocnym wybiciu piłki  przez Bartłomieja Kota, znakomicie urwał się obrońcy
Szymon Tragarz i w  sytuacji jeden na jednego pokonał bramkarza Pogoni Oleśnica. Trzy minuty  później znów w roli głównej wystąpił zdecydowanie
najlepszy tego dnia w  biało-zielonej koszulce Szymon Tragarz, który ubiegł dwójkę obrońców,  dopadł do futbolówki i wyłożył ją jak na tacy Robertowi
Myrcie. Zrobiło  się 2:0 i wszystko wskazywało, że większych problemów być nie będzie.  Niestety karygodna postawa w świdniczan defensywie
napędziła rywali i  wlała w nich nadzieje na uzyskanie korzystnego rezultatu. W 28. minucie  daliśmy się zbyt łatwo ograć na lewej flance boiska,
futbolówka trafiła  pod nogi Kacpra Belicy, a ten precyzyjnym uderzeniem umieścił piłkę w  sieci. Miejscowi starali się atakować, Wojciech Szuba
mocnym uderzeniem z  dystansu starał się zaskoczyć Dawida Dąbrowskiego, ale ten okazał się  lepszy. W 34. minucie znów pokpiliśmy sprawę.
Przeciwnicy posłali długą  piłkę z okolicy własnego pola karnego, ta dwukrotnie wpadła w kozioł i  wydawało się, że spokojnie poradzi sobie z tą sytuacją
Patryk  Paszkowski. Niestety Adrian Miodek wygrał walkę o pozycję i na 17.  metrze został powalony przez świdnickiego defensora. To była już druga
żółta i w konsekwencji czerwona kartka dla Paszkowskiego, który musiał  opuścić plac gry, a nam przyszło grać w osłabieniu. Jakby tego było mało
kilkadziesiąt sekund później mieliśmy remis 2:2. W tej sytuacji nie  popisał się z kolei Kot, który przepuścił piłkę zmierzającą w stronę  bramki, którą
powinien ochraniać podczas tego rzutu wolnego. W pierwszej  części gry znów błysnął jeszcze Szymon Tragarz, lecz tym razem piłka po  jego uderzeniu
trafiła w słupek!

Skrót VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ub-xr4UJcmY&feature=emb_logo 

Po zmianie stron oleśniczanie nie  wyglądali na drużynę, która chce wykorzystać za wszelką cenę atut gry w  przewadze. Im dalej w las", tym kradli
coraz częściej sekundy i nie  widać było braku jednego zawodnika w biało-zielonej koszulce. Miejscowym  niestety też nie wychodziło wiele, cały czas
w nasze szeregi wkradała  się nerwowość, brak dokładności i pomysłu na sforsowanie obrony rywala.  Jedną z lepszych okazji stworzyliśmy już sobie
w 50. minucie. Równie  aktywny w naszym obozie Wojciech Szuba fantastycznie przymierzył z  okolicy narożnika pola karnego, lecz jeszcze lepiej
interweniował Dawid  Dąbrowski. Mimo gry w osłabieniu znacznie więcej z gry mieli właśnie  biało-zieloni. Robert Myrta główkował niecelnie, a chwilę
później Szymon  Tragarz znów zniknął z radaru defensorom Pogoni. Tym razem do akcji  wkroczył niestety golkiper przyjezdnych, ratując całą sytuację.
Swoje  okazje mieli również Mikołaj Kotfas i Robert Myrta, ale ich strzały były  niecelne. Im bliżej końca, tym robiło się coraz bardziej nerwowo. W
samej końcówce gospodarze złapali dwie, kolejne czerwone kartki (Andrii  Kozachenko, Tomasz Trzyna), a rywale dwukrotnie obili naszą poprzeczkę.
Spotkanie ostatecznie skończyło się podziałem punktów i wynikiem 2:2, co  z naszej perspektywy należy uznać jako porażkę.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Pogoń Oleśnica 
2:2 (2:2)

Skład: Kot, Barros, Kasprzak, Paszkowski, Kozachenko, Kotfas, Szuba, Białasik, Filipczak, Tragarz, Myrta oraz Trzyna, Kozdrowski.
info: www.poloniastal.swidnica.pl
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Polonia informuje
Transfery

KOLEJNY PERSPEKTYWICZNY ZAWODNIK 
TRAFIA DO ŚWIDNICY!

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica przedstawia dziewiątego zawodnika, który przed startem
sezonu 2021/2022 wzmacnia rywalizację w pierwszej drużynie biało-zielonych. To Miłosz Ilski
pozyskany na zasadzie transferu definitywnego z Górnika Nowe Miasto Wałbrzych. 

To bardzo perspektywiczny zawodnik z rocznika 2004, który walkę o skład w pierwszej drużynie
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica będzie mógł łączyć z występami w naszej drużynie z ligi
dolnośląskiej juniorów. Dysponujący niezłymi warunkami fizycznymi środkowy obrońca do dyspo-
zycji trenera Grzegorza Borowego był od początku okresu przygotowawczego i pokazał się z dobrej
strony. Jest wychowankiem MKS-u Szczawno Zdrój, a ostatnie lata spędził już w Górniku Nowe
Miasto Wałbrzych, reprezentując jego barwy w zespole trampkarzy, juniorów młodszych i później mimo młodego wieku w Pucharze Polski i drużynie
seniorów. Miłosz witamy na biało-zielonym pokładzie, czekamy na Twoje dobre występy w IV lidze i ekipie z ligi dolnośląskiej juniorów starszych!   

Transfery

MŁODY SNAJPER W BIAŁO-ZIELONYCH BARWACH
18-latek na zasadzie transferu czasowego do końca sezonu 2021/2022 transferowany został z

Polonii Jaszowice, której jest wychowankiem. Jako 15-latek zadebiutował w drużynie seniorów
miejscowego klubu (gol i wygrana 3:1) oraz został królem strzelców rozgrywek juniorskich z 26
trafieniami na koncie. Przez kolejna dwa lata występował w drużynie juniorów Lechii Dzierżoniów,
będąc mocnym punktem swojego zespołu. W sezonie 2020/2021 wrócił do Polonii Jaszowice, by
pomóc ekipie seniorów w walce o wrocławską okręgówkę. Ostatnie rozgrywki zakończył z imponu-
jącym bilansem 35 goli w rozgrywkach wrocławskiej klasy A i 13 trafień w juniorach. Teraz
utalentowany napastnik wzmacnia biało-zielone szeregi, gdzie będzie walczył o skład w rozgrywkach
IV ligi i był do dyspozycji trenera naszych juniorów starszych z ligi dolnośląskiej. Pierwsze próbki
strzeleckich umiejętności Mateusza widzieliśmy podczas gier kontrolnych - witamy w Świdnicy!  

tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
06.08.2021r. godz. 18.00 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące spożywania alkoholu oraz używania słów wulgarnych przez grupę
osób w podwórzu ulicy Klasztornej. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Nałożono trzy mandaty karne, w dwóch przypadkach
zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu.

15 www.expressem.eu
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07.08.2021r. godz. 18.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki ulicy Lelewela, która twierdziła, że sąsiad mieszkający powyżej pali
papierosy w oknie, strzepuje popiół, który wpada do jej mieszkania a niedopałki wyrzuca na zewnątrz. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili
zgłoszenie. Sprawca został ukarany mandatem karnym.

08.08.2021r. godz. 12.27 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który ukradł kwiaty z klombu przy Placu Grunwaldzkim. Na
miejsce natychmiast skierowano patrol straży miejskiej. Niestety mężczyzna oddalił się przed przybyciem patrolu. Wizerunek odchodzącego
mężczyzny został jednak zarejestrowany przez kamery monitoringu miejskiego. Strażnicy przeglądając ten materiał rozpoznali sprawcę. Nie uniknie
on zatem odpowiedzialności za swój czyn. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez
Sąd Rejonowy w Świdnicy.

08.08.2021r. godz. 17.33 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące trzech mężczyzn spożywających alkohol
przy Kolumnie Świętej Trójcy w Rynku. Strażnicy szybko przerwali biesiadę alkoholową. Dwie osoby zostały ukarane mandatami karnymi, jedna
będzie tłumaczyć swe zachowanie przed sądem.

10.08.2021r. godz. 11.06 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od kontrolerki biletów komunikacji miejskiej, dotyczące młodego mężczyzny, bez biletu,
skaczącego po siedzeniach w autobusie linii nr 6 na przystanku przy Placu Św. Małgorzaty. Mężczyzna był pobudzony i zachowywał się nieracjonalnie. Na
miejscu natychmiast pojawił się patrol. Strażnicy obezwładnili kłopotliwego pasażera. Został on przewieziony do Komendy Powiatowej Policji, gdzie
ustalono, że jest to osoba nieletnia. Za swoje czyny będzie odpowiadał przed Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świdnicy.

12.08.2021r. godz. 15.50 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące pijanego mężczyzny leżącego na przystanku MPK przy ulicy Emilii Plater.
Strażnicy na miejscu zastali osobę, uskarżającą  się na silne bóle brzucha, który był w sposób nienaturalny rozdęty. Na miejsce natychmiast wezwano
pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Gmina Świdnica

ZACHĘCAMY DO DARMOWYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19
Nie zdążyłeś się zaszczepić przeciw COVID-19 podczas ostatniej wizyty MOBILNEGO PUNKTU SZCZEPIEŃ w Bystrzycy Górnej. Mamy dobre

wiadomości. Przez dwie najbliższe niedziele na terenie gminy Świdnica jest szansa na skorzystanie z darmowych szczepień jednodawkową szczepionką
firmy Johnson & Johnson. Do końca sierpnia mobilny punkt zawita także do innych miejscowości w powiecie świdnickim.

ciąg dalszy na str. 19

- 21.08.2021 sobota Milikowice gmina Ja-
worzyna Śl. (Dożynki gminne) w godz.
14:00 - 19:00
- 22.08.2021 niedziela, Witoszów Dolny
gmina Świdnica w godz. 8:00 - 11:30
- 22.08.2021 niedziela, Świdnica Rynek w
godz. 12:00 - 17:00
- 28.08.2021 sobota, Biała gmina Marcino-
wice ( dożynki gminne) w godz. 14:00 -
19:00
- 29.08.2021 niedziela, Świdnica Rynek 8:00
- 12:30
- 29.08.2021 niedziela, Jagodnik gmina
Świdnica ( dożynki gminne ) w godz. 13:00
-17:00
Z akcji szczepień w mobilnym autobusie mo-

gą skorzystać zarówno mieszkańcy gminy Świd-
nica jak również przyjezdni turyści. Nie jest wy-
magana wcześniejsza rejestracja. Wystarczy do-
wód osobisty.

Gmina Świdnica

FINAŁ WARSZTATÓW
WOKALNYCH

Już nie tylko muzyczny krążek, ale i widowi-
sko będzie efektem muzycznych wakacji z gminą
Świdnica. Od 2012 roku z wykorzystaniem
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gminnego studia nagrań utalentowana młodzież gminy Świdnicy uczestniczy w muzycznych warsztatach wokalnych, w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Lubachowie. Na przestrzeni kilku lat nagrano już 8 muzycznych krążków.

W dniach 16-21 sierpnia realizujemy dziewiątką już edycję warsztatów muzycznych dla uzdolnionej wokalnie grupy uczniów z gminnych placówek
oświatowych - mówi Tadeusz Szarwaryn. Chociaż wakacje zbliżają się ku końcowi Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie rozbrzmiewa
śpiewem i muzyką. Uczestnicy spotkali się, aby pod kierunkiem instruktorów popracować nad materiałem wokalnym i tekstowym, ponieważ
założeniem tegorocznych warsztatów organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest widowisko muzyczne pt. "Dzielmy się
nadzieją".

Na bazie wcześniej nagranych piosenek warsztatowych autorstwa Dariusza Jarosa i Tadeusza Szarwaryna pojawił się pomysł na połączenie muzyki
z teatrem nawiązującym do elementów profilaktyki, a w szczególności problemu zamknięcia się młodych ludzi w świecie technologii i zaniedbywania
wzajemnych relacji rówieśniczych. Chociaż to nie jedyny wątek przedstawienia. Zamierzeniem autorów jest prezentacja przedstawienia na deskach
świdnickiego teatru. Scenariusz napisał Tadeusz Szarwaryn, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszennie i jednocześnie kierownik tej formy spędzenia
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Dla przypomnienia! Gminne studio nagrań obejmuje m.in. mikrofony, słuchawki, kolumny, aktywny monitor studyjny, sprzęt komputerowy i
oprzyrządowanie na łączną kwotę ponad 10,9 tys. zł. Projekt został dofinansowany z PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju w kwocie 6,2 tys. zł

Z perspektywy tych 9 lat, możemy z przekonaniem powiedzieć, że były do trafnie ulokowane środki. Zakupiony sprzęt pozwala na organizację nie
tylko letniego, czy zimowego wypoczynku, ale przede wszystkim pomaga odkrywać muzyczne talenty wśród uzdolnionych uczniów z gminy Świdnica
z czego jesteśmy bardzo dumni - podkreśla wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Gmina Świdnica

UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY W PSZENNIE
W najbliższą sobotę, 21 sierpnia o godz. 16.00 nastąpi uroczyste otwarcie świetlicy w Pszennie.
Zakres wykonywanych prac obejmował wykonanie wentylacji mechanicznej, przebudowę zaplecza kuchennego i sanitarnego, wykonanie wentylacji

grawitacyjnej, wymianę wewnętrznej instalacji el
ektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi, wymianę posadzek, remont tynków wewnętrznych, wykonanie sufitów podwieszanych, remont

sanitariatów, malowanie ścian i sufitów.
Całkowita wartość projektu to 1 068 542,20 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

2014-2020: 532 730,49 zł.
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Gmina Świdnica

TRWAJĄ
WAKACJE 
Z GOKSiR 

NA ŚWIETLICY 
W PSZENNIE

Do końca sierpnia, od wtorku do piątku
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji za-
prasza wszystkie dzieci na wakacyjne spotkania
na świetlicy w Pszennie. Na uczestników czeka
mnóstwo atrakcji. Śpiewamy, tańczymy, maluje-
my, gramy, tworzymy, gotujemy i dobrze się
bawimy - mówią z uśmiechem i zadowoleniem
dzieci, które skorzystały już z zajęć prowadzo-
nych pod czujnym okiem pani animator Marzeny
Puć-Piotrowskiej.

Gmina Świdnica

KOLONIA WOKALNO-PROFILAKTYCZNA 
NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI Z GMINĄ ŚWIDNICA

Zwieńczeniem Wakacji z Gminą Świdnica jest kolonia wokalno-profilaktyczna. Już w najbliższy poniedziałek rusza III turnus kolonijny dla dzieci
z Gminy Świdnica w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie. Kolonia wokalno-profilaktyczna to oferta dla tych, dla których śpiewanie
stało się pasją i chcą podszkolić swój śpiew podczas tegorocznych wakacji.

W programie kolonii na uczestników czekają nie tylko profesjonalne zajęcia, ale i mnóstwo dodatkowych przygód. To nasza propozycja dla tych wszystkich,
którzy kochają śpiew, śpiewająco idą przez życie i marzą o karierze wokalisty. Zdobędą także nowe doświadczenia związane z pracą studyjną, będą mieli możliwość
zarejestrowania głosu, skoncentrowania się na detalach warsztatu wokalnego, czy też wzięcia "na warsztat" repertuaru, który być może zaprezentują podczas
konkursów, czy festiwali. Tutaj też poznają ludzi podobnych do siebie, a przede wszystkim stworzą piękny koncert z ludźmi kochającymi muzykę.

Mamy nadzieję, że będą to niezapomniane wakacje, a uczestnicy kolonii nabędą umiejętności, dzięki którym łatwiej będzie im odnosić sukcesy w
codziennym życiu prywatnym, szkole, a później być może w zespołach wokalnych, chórze, czy karierze solowej .

Gmina Świdnica

DYŻUR RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.NIE BÓJ SIĘ SPISU, BĄDŹ NA TAK!
W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy

Świdnica w najbliższy wtorek, 24 sierpnia (w godz. 12.00-17.00) na terenie świetlicy w Pszennie, dyżur będą pełnić rachmistrzowie spisowi.
Zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas nie wypełniły ustawowego obowiązku dokonania spisu do skorzystania z pomocy rachmistrzów.

Prosimy o przygotowanie numerów PESEL osób spisywanych.
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BARAN Spodziewaj się wizyty kogoś z
dalszej rodziny. Kogoś, kogo dawno nie wi-
działeś. Jego wizyta będzie się wiązała z
jakimś ważnym wydarzeniem i prośbą. Je-
żeli odmówisz nic wielkiego się nie stanie.
Decyzja jednak należy do Ciebie. Twoja
sytuacja finansowa już wkrótce się poprawi.
BYK  W powietrzu wisi konflikt z partne-
rem. Jeżeli schowasz dumę do kieszeni nic
złego się nie stanie. W przeciwnym razie
może powstać z tego poważny problem, z
którym długo nie będziesz mógł sobie pora-
dzić. Wszelkie trudne i ryzykowne decyzje
związane z finansami przełóż na przyszły
tydzień.
BLIŹNIĘTA Nie oglądaj się na innych, tylko
działaj. Brak zdecydowania wyraźnie nie słu-
ży Twoim interesom. Ryzyko jest niewielkie,
a możesz wiele zyskać. W sprawach finanso-
wych nie kieruj się wyłącznie zdaniem part-
nera. Może się przecież mylić . W pracy czeka
na Ciebie miła niespodzianka.
RAK W tym tygodniu pozbędziesz się
zmartwień, które dotychczas odbierały Ci
chęci do życia. Spojrzysz innym okiem na
wiele spraw i przekonasz się, że warto cza-
sem zrobić pierwszy krok. Później wszystko
pójdzie o wiele łatwiej, niż to sobie wyob-
rażasz. Sprawy finansowe nie ulegną wię-
kszym zmianom.
LEW Nie powinieneś się tak bardzo niecier-
pliwić. Wszystko rozstrzygnie się we wła-

ściwym dla siebie czasie. Pośpiech w tak
ważnych sprawach nie jest wskazany. Spot-
kania z partnerem dostarczą wiele wpania-
łych wrażeń. Wszystko potoczy się jak w
bajce. Nastąpi znaczna poprawa sytuacji fi-
nansowej.
PANNA Z wielką radością i zaangażowa-
niem będziesz przygotowywał się do jakie-
goś ważnego wydarzenia. Wiele rzeczy od-
łożysz na później. Postaraj się jednak nie
zaniedbywać istotnych spraw, gdyż możesz
wiele stracić. Relacje z partnerem ułożą się
bardzo dobrze. Poczujesz się szczęśliwym
człowiekiem.
WAGA Twoja energia i pracowitość za-
owocują sukcesem, jakiego wcale się nie
spodziewasz. Ktoś wyraźnie wspiera Twoje
działania , choć wcale tego nie dostrzegasz.
Rozejrzyj się, a wnet zauważysz kto to taki.
Relacje z partnerem ułożą się bardzo do-
brze. Dobra sytuacja w finansach.
SKORPION Działasz zbyt pochopnie i nie-
przemyślanie. Później żałujesz podjętych
decyzji. Zwolnij tempo. Zastanów się nad
wydatkami. Nie wszystkie musisz podjąć
sam. Dobrze ułożą się stosunki z partnerem.
Zadbj, aby ta sielanka szybko się nie skoń-
czyła. Wszystko teraz w Twoich rękach.
STRZELEC To będzie zwariowany ty-
dzień. Ciągły brak czasu i bieganina dopro-
wadzą Cię do szału. Nie wpadaj w panikę.
Lepiej się zorganizuj i nie oczekuj, że ktoś
załatwi Twoje sprawy. Z pewnością ucie-
szysz się z dodatkowych dochodów. Nie

wydaj od razu wszystkiego. Unikaj sprze-
czek z partnerem. 
KOZIOROŻEC Pewne wydarzenia wpra-
wią Cię we wspaniały humor. Będziesz się
ogromnie cieszył, a Twoja radość udzieli się
również najbliższym. W pracy wszystko na
dobrej drodze. Nadal staraj się o poprawie-
nie wyników. Pod koniec tygodnia spotkasz
kogoś, kogo już dawno nie widziałeś.
WODNIK Pogubiłeś się w swoich kłam-
stwach. Nie wiesz już sam, co komu powie-
działeś. Teraz prawda może wyjść na jaw.
Najlepiej sam się do wszystkiego przyznaj.
W pracy pojawią się nowe wyzwania, dzięki
którym możesz pokazać na co Cię stać. Bę-
dzie się to wiązało z dodatkowym wynagro-
dzeniem.
RYBY Nie myśl więcej o poniesionych po-
rażkach, tylko zacznij spełniać swoje ma-
rzenia. Czasu i tak nie cofniesz. Każdy po-
pełnia błędy. Pomyśl o przyszłości. Nie war-
to się załamywać. Gwiazdy będą Ci sprzy-
jały w najbliższym czasie. Sprawy finanso-
we ułożą się dobrze. Dopisze Ci także wspa-
niałe zdrowie.

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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WYBRANE OFERTY 
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10524 33,90  m kw., kawalerka, II piętro, ogrzewanie elektryczne,
Centrum, 205.000 zł
10512 76,80 m kw., 2 pokoje, III piętro, do remontu, ogrzewanie
piece, Centrum 379.000 zł
0-6566 65,21  m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice os. Młodych 330.000 zł
10428 105,52  m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 494.000 zł
10467 58,47  m kw., 58,47  m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, ogródek 340.000 zł
10404 59,60  m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie gazowe, po
kompleksowym remoncie 300.000 zł
0-6493 68,30  m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe, garaż
335.000 zł
0-6443  25,10  m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,
190.000 zł
0-6037  84,80  m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-5835 77  m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3 pokoje,
ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród, 419.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-6341 71,60  m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miejskie -
309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42  m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -193.000
zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63  m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10 km od
Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110  m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42  m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon - 193.000
zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ
I DOMÓW DO WYNAJMU:
0-6601 WM 50  m kw., 2 pokoje, I piętro, winda, okolice parku,
ogrzewanie gazowe, 2.200 zł
0-4878 WM 62,30  m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł 
0-6453 WM 52,38 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane,
ogrzewanie miejskie, okolice Zalewu, 1.600 zł 
0-6172 WM 84  m kw., 3 pokoje, I piętro, winda, miejsce parkin-
gowe, wysoki standard, nowy Zawiszów 3.500 zł
0-5735 WD 96  m kw., dwa poziomy, ogrzewanie gazowe, osiedle
Słowiańskie 2.500 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY 
SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Ślęży, 260.000 zł 
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0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000
zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260
zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/ m kw.
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 100zł/ 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  -
1.070.000 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:
0-6613 SL 27,30  m kw., parter, witryna, wejście z ulicy, okolice
Rynku, 143.000 zł
10585 WL 32  m kw., parter, wejście z ulicy, Osiedle Młodych,
1.400 zł
0-6549 WL 30  m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120  m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaple-
cze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10081 164  m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro,
3.000 zł
0-6278 SL 62  m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł

0-6279 WL 62  m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
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
0-5871 SL 65,70  m kw., parter, ogrzewanie gazowe, miejsce
parkingowe, Centrum, 610.000 zł
0-5885 WL 33,36  m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240  m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy
389.000 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

WYBRANE OFERTY 
SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6540 dom wolnostojący 250  m kw., działka 42,37a, okolice
Świdnicy 840.000 zł
0-6217 260  m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800  m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260  m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie położony,
okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

www.expressem.eu

http://www.nowak-az.pl


http://www.lo3.net.pl

