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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

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-
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

1. OGÓLNOPOLSKI PLENER AKWA-
RELI ŚWIDNICA 2021
do 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

www.expressem.eu

KOLEJNE TARGI 
ZDROWEJ ŻYWNOŚCI ZA NAMI

XIV Targi Zdrowej Żywności "Zdrowie ma smak" oraz V Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślni-
czego za nami. Dziękujemy wystawcom za zaprezentowanie swoich produktów, dziękujemy miesz-
kańcom całego Powiatu Świdnickiego za liczne przybycie na świdnicki rynek.

W tym roku, z powodu obostrzeń covidowych, zrezygnowaliśmy z panelu medycznego targów,
jednak mimo to frekwencja przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Szczególnie w sobotę tłumy
świdniczan i mieszkańców powiatu szczelnie zapełniły świdnicki rynek.

Szczególne podziękowania kierujemy do współorganizatorów i partnerów wydarzenia.
Dziękujemy ŚWIDNICA rynek z tradycjami, Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Świdnicki Festi-

wal Piwa, Świdnicki Ośrodek Kultury.
Dziękujemy i zapraszamy za rok.

tekst i foto: www.powiat.swidnica.pl

ciąg dalszy na str. 3
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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

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

http://www.eldomik.pl
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10. FESTIWAL PIŁKI RĘCZNEJ
ŚWIDNICA CUP
26.08-28.08.2021, godz. 10:00
27 zespołów z całej Polski stanie na starcie
dziesiątej, jubileuszowej edycji Festiwalu
Piłki Ręcznej Świdnica Cup. To jeden z naj-
większych młodzieżowych turniejów piłki
ręcznej w Polsce. Zawody rozpoczną się w
czwartek, 26 sierpnia i zakończą dwa dni
później, w sobotę.
Wstęp wolny; miejsce: Hala Zawiszów, SP
105, lodowisko; organizator: ŚKPR Świdni-
ca

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
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 inaugu-
rujący nowy rok szkolny w MDK Świdni-
ca. Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą
edukacyjną MDK w Świdnicy, chcesz że-
by twoje dziecko spędziło fajny czas to

www.expressem.eu

ZASZCZEP SIĘ W AUTOBUSIE 
Już ponad 900 osób zaszczepionych zostało w specjalnie przygotowanym autobusie, który

między innymiparkował na świdnickim Rynku w każdą sierpniową niedzielę. To efekt inicjatywy
Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Medycznych Eskulap. 

W Punkcie Szczepień Mobilnych można zaszczepić się  się, bez wcześniejszej rejestracji,
jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson. 

W najbliższą niedzielę, 29 sierpnia zapraszamy w godzinach od 8.00 do 12.30.Szczepienia będą
odbywały się także we wrześniowe niedziele. Harmonogram przedstawia się następująco:

29 sierpnia (niedziela)
8.00 - 12.30 Świdnica, Rynek
13.00 - 17.00 - Jagodnik (podczas dożynek)
5, 12, 19 i 26 września (niedziele)
9.00 - 14.00 Świdnica, Rynek. 

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


Autobus zaparkuje również w innych miastach i wsiach:
4 września (sobota): 9.00 - 14.00 - Żarów (przed Urzędem Miejskim, ul. Zamkowa 2)
11 września (sobota): 13.00 - 18.00 - Łażany 
18 września (sobota): 13.00 - 19.00 - Bolesławice (boisko)
19 września (niedziela): 14.30 - 19.00 - Boleścin (boisko)
29 sierpnia i 5września strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnejze Świdnicy pomogąmieszkań-

com, którzy mają problem z dojazdem do punktu szczepień w Rynku. Osoby starsze i niepełnospraw-
ne mogą w tych dniach od godz. 8.00 do 12.00 dzwonić pod nr tel. 512 282 422, aby ustalić szczegóły
dotyczące transportu.  Jak podaje rządowy serwis www.gov.pl/web/szczepienia-gmin, w pełni za-
szczepionych jest28 948mieszkańców Świdnicy, tj. 51,4%. Jedną dawkę szczepionki przyjęło doty-
chczas 30 069świdniczan, tj. 53,4%.   

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW NA 2021 R. 
Urząd Miasta w Świdnicy informuje, że w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych

na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła w lokalach mieszkalnych
oraz usuwanie i utylizację azbestu z terenu miasta Świdnica, nabór wniosków na rok 2021 zostanie
zakończony w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Kompletne wnioski złożone w terminie do 31.08.2021 r. zostaną umieszczone na liście rezerwo-
wej. Ich realizacja według kolejności zgłoszeń nastąpi w przypadku pozyskania dodatkowych
środków, o czym wnioskodawcy będą informowani pisemnie lub telefonicznie. 

Kolejny nabór ww. wniosków rozpocznie się w 2022 r., na nowych zasadach, po uchwaleniu
uchwały budżetowej przez Radę Miejską.

Przypominamy, że właściciele/współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą składać wnioski
o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" na wymianę źródła ciepła,
okien/drzwi/bramy garażowej, a także instalację c.o./c.w.u., wentylację mechaniczną, ocieplenie oraz
mikroinstalację fotowoltaiczną.

 XXXI SESJA RADY 
W poniedziałek, 30 sierpnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego rozpocznie

się XXXI sesja Rady Miejskiej Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 15 projektów uchwał.

zapraszamy na piknik w MDK-u. Start 1
Września o godzinie 16.00 MDK ul. Na-
uczycielska 2
Wstęp bezpłatny; miejsce: MDK ŚWIDNI-
CA ul.Nauczycielska 2; organizator: MDK
Świdnica

SREDNUSHA [world music]
04.09.2021, godz. 21:00
Pierwszy koncert Srednushy w ŚOK miał się
odbyć w marcu 2020 roku. Wtedy nie do-
szedł do skutku i od tamtej pory szukaliśmy
innych okazji do spotkania. Wreszcie się uda
(trzymajcie kciuki)!
Wstęp 15/20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

I KONFERENCJA ŚWIADOMEJ EDU-
KACJI W ŚWIDNICY
11.09.2021, godz. 9:00
Ideą jaka przyświeca Konferencji Świado-
mej Edukacji "Szkoła przyjazna uczniom,
nauczycielom i rodzicom" jest inspiracja do
zmiany sposobu edukacji i zachęcenie na-
uczycieli do wprowadzenia zmian oddo-
lnych w swoich szkołach, tak by szkoła, w

ciąg dalszy na str. 6
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Powiat

PCPR INFORMUJE
Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
p.n. "Świadczenie na terenie powiatu świdnickiego usług opieki wytchnieniowej- edycja 2021".

Link do ogłoszenia:
https://powiat.swidnica.pl//container/aktualnosci/2021/08/005-02-1629439946.pdf

Powiat

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na

powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu świadczenia usług asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej finansowanego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
- edycja 2021 z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Link do ogłoszenia:
https://powiat.swidnica.pl//container/aktualnosci/2021/08/004-02-1629355050.pdf

RUSZA JUBILEUSZOWY ŚWIDNICA CUP
27 zespołów z całej Polski stanie na starcie dziesiątej, jubileuszowej edycji Festiwalu Piłki

Ręcznej Świdnica Cup. To jeden z największych młodzieżowych turniejów piłki ręcznej w Polsce.
Zawody rozpoczną się w czwartek, 26 sierpnia i zakończą dwa dni póxniej, w sobotę.

Rywalizacja w trzech kategoriach będzie toczyła się w trzech halach. W hali sprzy SP 105 (ul.
Saperów) zagrają chłopcy, młodzicy zawładną halą lodowiska (ul. Śląska), natomiast juniorzy
rywalizować będą na Zawiszowie w hali sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno
(ul. Galla Anonima). Tam też część meczów rozegrają młodzicy - w tej kategorii zagra bowiem
najwięcej, bo aż dwanaście zespołów.

Na starcie, oprócz gospodarzy - czterech drużyn ŚKPR-u Świdnica pojawią się młodzi szczy-
piorniści z Wrocławia, Legnicy, Świebodzic, Grodkowa, Kątów Wrocławskich, Krakowa, Dzierżo-
niowa, Szaflar, Komprachcic, Nowej Soli.

Przypomnijmy, że przed rokiem, w dziewiątej edycji turnieju wygrywały zespoły Siódemki
Miedzi Legnica (chłopcy), Kadry Dolnego Śląska (młodzicy) i LHC Cottbus (juniorzy).

Głównym organizatorem turnieju jest Świdnicki Klub Piłki Ręcznej. Partnerami turnieju są:
Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i SP 105 w Świdnicy.

pełna informacja str. 7

W MDK

BIENNALE JEST OTWARTE 
W każdej klasie festiwalowej zostanie przyznane jedno wyróżnienie za najlepszy model.
W klasach konkursowych będą przyznawane medale za zajęcie I, II, II miejsca.
Oprócz w/w nagród, przewidziane jest wiele innych nagród w różnych kategoriach i klasach.
Prestiżowa nagroda ŚBM- Richthofen Trophy- Duża Statuetka Richthofena- zostanie przyznana

za najlepszy model samolotu z okresu I Wojny Światowej.
Regulamin ŚBM21 opublikowany został w Systemie Obsługi Wydarzeń Modelarskich:
https://scale-modeling.com/pl-PL/Home/Details/38

plakat str. 9

której uczą stała się przyjazna dla uczniów,
nauczycieli i rodziców.
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: Fun-
dacja Z Innej Bajki

BLECHACZ GRA MOZARTA
11.09.2021, godz. 18:00
Rafał Blechacz - fortepian Łukasz Borowicz
- dyrygent Orkiestra Filharmonii Poznań-
skiej
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: Ko-
ściół Pokoju, pl. Pokoju 6; organizator: Pa-
rafia E-A w Świdnicy

ALCHEMIA TEATRALNA: 111
13.09.2021, godz. 12:00
Młodzieżowa grupa Alchemików pod opie-
ką Andrzeja Błażewicza, Juliusza Chrząsto-
wskiego i Tomka Dajewskiego bierze na
warsztat dramat Tomasza Mana pod tytułem
"111".
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

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

RAJD ROWEROWY + PIKNIK SPOR-
TOWY
19.09.2021, godz. 10:00
Celem rajdu jest promowanie oraz popula-
ryzacja, wśród mieszkańców Świdnicy jaz-
dy na rowerze i zdrowego stylu życia. Pod-
czas pikniku sportowego na terenie Świdnic-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (od godz.
11.00 do godz. 14.00) zaplanowano ciepły
poczęstunek, atrakcje dla dzieci, stanowisko
edukacji ekologicznej
Wstęp wolny; miejsce: OSIR Świdnica; or-
ganizator: UM Świdnica

http://www.domsenioracm.pl
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www.skprswidnica.pl           www.facebook.com/swidnicacup 

Z wielką przyjemnościa przedstawiamy informator o Festiwalu Piłki Ręcznej ŚWIDNICA CUP organizowanym w malowniczej 

Świdnicy na nowoczesnych obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Szkoły Podstawowej nr 105 
 

Turniej organizowany jest dla:  

- dzieci – roczniki 2009/2010 (max 12 zespołów) 
- młodzika – roczniki 2007/2008 (max 12 zespołów) 
- juniora – rocznik 2003 i młodsi (max 6 zespołów)  
 

Organizatorzy: ŚKPR Świdnica, UM Świdnica, Powiat Świdnicki, OSIR Świdnica, GOKIS Świdnica, Szkoła Podstawowa nr 105 w 

Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy 
 

Obiekty: - hala OSiR „Zawiszów” ul. Galla Anonima 1a – JUNIOR, hala OSiR Lodowisko ul. Śląska 35 – MŁODZIK, hala SP 105 ul. 

Saperów 27a (37m x 18m) – CHŁOPCY    
 

Program turnieju: 

26.08.2021 – czwartek, mecze eliminacyjne od 10.00, akredytacja 

27.08.2021 – piątek, mecze eliminacyjne,  

28.08.2021 – sobota, finały, uroczyste zakończenie turnieju ok. 15.00 
 

System rozgrywek (uzależniony od liczby drużyn):  

- przewidujemy udział od 6 do 12 drużyn w poszczególnej kategorii, obowiązują przepisy ZPRP 

- czas gry: ’03 i młodsi – 2x30min; ‘07/’08 – 2x20min; ‘09/’10 – 2x17min;  
 

Zakwaterowanie i wyżywienie: organizatorzy zapewniają możliwość wyżywienia oraz noclegów: 

POKOJE:  

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ul.Kanonierska 3 - Pokoje umeblowane. Prysznice i toalety wspólne dla kilku pokoi, 

usytuowane na korytarzach. Pokoje 2-4-5 osobowe. Ilość miejsc ograniczona. 

Świadczenia: 2 noclegi, wyżywienie od obiadu w środę do obiadu w piątek (26.08-28.08.2021r.) – 200 PLN/osobę 

INTERNAT ZSM ŚWIDNICA ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41 - Pokoje umeblowane z pełnym węzłem sanitarnym. Pokoje 2-3 

osobowe. Ilość miejsc ograniczona.  

Świadczenia: 2 noclegi, wyżywienie od obiadu w środę do obiadu w piątek (26.08-28.08.2021r.) – 220 PLN/osobę 

NOCLEGI W KAMIENICY ul. Plac Małgorzaty 6 – Pokoje umeblowane z pełnym węzłem sanitarnym i telewizorem. Dodatkowe 

prysznice na korytarzu. Pokoje 2-3-4 osobowe. Ilość miejsc ograniczona. 

Świadczenia: 2 noclegi, wyżywienie od obiadu w środę do obiadu w piątek (26.08-28.08.2021r.) – 250 PLN/osobę 

HOTEL SPORTOWY  ul. Śląska 31, bezpośrednio przy hali Lodowisko – Pokoje umeblowane z pełnym węzłem sanitarnym i 

telewizorem. Pokoje 3 osobowe. Ilość miejsc ograniczona. 

Świadczenia: 2 noclegi, wyżywienie od obiadu w środę do obiadu w piątek (26.08-28.08.2021r.) – 240 PLN/osobę 
 

 

 

Dla drużyn dojeżdżających możliwe jest również wykupienie samych obiadów - 1 obiad – 20 PLN 
 
 

Warunki uczestnictwa:  

- wpisowe: 

      * drużyny korzystające z zakterowania i wyżywienia 300zł 

      * drużyny dojeżdzające 50zł/os 

- opieka osoby dorosłej, posiadającej uprawnienia do pracy z młodzieżą, ubezpieczenie.  
 

Nagrody: 

- wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe koszulki oraz puchary, dla najlepszych drużyn w danej kategorii medale 

- nagrody indywidualne w postaci sprzętu sportowego,  
 

PODCZAS TURNIEJU NA WSZYSTKICH OBIEKTACH SPORTOWYCH I MIEJSCACH ZAKWATEROWANIA OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE 

OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ PANDEMICZNA NA TERENIE NASZEGO KRAJU.  
 

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ ORGANIZATORZY NIE ZAPEWNIAJĄ TRANSPORTU PODCZAS TURNIEJU. 
 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: skpr-mlodzicy@wp.pl 
 

Kontakt telefoniczny  600 685 379  Krzysiek Terebun 
 

Ostateczny termin zgłoszeń mija 18 sierpnia 2021 r. 

26.08 – 28.08.2021 
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https://ipmsswidnica.pl/kontakt/
REJESTRACJA modeli TYLKO ON-LINE Modele należy zgłaszać do konkursu poprzez

"System Obsługi Wydarzeń Modelarskich" Rejestrację zamykamy 2 września o godz.23:59.
Zapraszamy serdecznie- liczymy na Waszą obecność.

W MDK

WOJCIECH KOWALCZUK 
WICEMISTRZEM POLSKI NAUCZYCIELI

Nauczyciel szachów w Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy - Wojciech Kowalczuk,
jednocześnie trener II klasy PZSzach oraz lider III-ligowego Klubu Szachowego GAMBIT MDK
Świdnica został Wicemistrzem Polski Nauczycieli w szachach. Tytuł ten zdobył podczas podczas

Festiwalu Szachowego "Szachy w Ustroniu Łączą Pokolenia", który był rozgrywany w dniach
13-22.08.2021 r. W ramach tej imprezy, w której łącznie brało udział ponad 1.200 uczestników,
przeprowadzono wiele turniejów, w tym Branżowe Mistrzostwa Polski (nauczycieli, górników,
kolejarzy itp.) oraz nocny blitz (z udziałem zdobywcy pucharu świata J. K. Dudy). Gościem
honorowym Festiwalu był trzynasty w historii mistrz świata w szachach - Garri Kasparow.

Mistrzostwa Polski Nauczycieli były rozgrywane na dystansie 7 rund tempem 10 minut na partię.
Uczestnikami byli nauczyciele z  siedmiu województw. Zdecydowanym faworytem był Mistrz FIDE
Eneasz Wiewióra (Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Tychach) z rankingiem FIDE - 2312, który
wygrał wszystkie partie i został Mistrzem Polski. Wojciech Kowalczuk (ranking FIDE - 2003)
przegrał tylko ze zwycięzcą, pięć partii wygrał a ostatnią zremisował i z wynikiem 5,5 pkt. zajął
drugie miejsce. Warto nadmienić, że w ubiegłym roku Wojciech Kowalczuk w tych mistrzostwach
zajął trzecie miejsce.

W MBP

ZMIANA GODZIN PRACY BIBLIOTEKI
Od 1 września będą obowiązywały nowe godziny pracy biblioteki. W bibliotece nadal będzie

obowiązywać ścisły reżim sanitarny: zasłonięty nos i usta tylko i wyłącznie maseczką, dezynfekcja
rąk i ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie w bibliotece.

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy na str. 10

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ:
ADAM FERENCY
29.09.2021, godz. 17:00
Kolejnym gościem Alchemii teatralnej bę-
dzie wybitny aktor teatralny, filmowy i ra-
diowy - Adam Ferency. Spotkanie poprowa-
dzi alchemiczka Marta Żywicka-Hamdy.
Zapraszamy w środę 29 września na godz.
17.00 do sali teatralnej Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury (Rynek 43).
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sa-
la teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator:
ŚOK

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...

Muzyka Mi Leży #7: WIDUTO [pop]
28.08.2021, godz.20:00 - 21:00
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Godziny pracy w głównej 
siedzibie biblioteki:

poniedziałek - piątek: 9.00-18.00
czwartek: 9.00-16.00
sobota: 9.00-14.00

Godziny pracy w filiach 
biblioteki pozostają bez zmian:

poniedziałek - piątek: 10.00-17.00
czwartek: 9.00-16.00
sobota: nieczynne

11.30-12.00 przerwa na dezynfekcję

Polonia informuje

BIAŁO-ZIELONI Z KOMPLETEM
Po remisie na inaugurację  sezonu, seniorzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica celowali tylko i

wyłącznie w pełną pulę punktów podczas wyjazdowego starcia z Sokołem  Marcinkowice. Podopie-
czni trenera Grzegorza Borowego ostatecznie cel  zrealizowali, notując pierwszą wygraną w sezonie
2021/2022. Na pochwałę  zasługuje cały zespół, ale klasą samą dla siebie był dziś Szymon  Tragarz,
strzelec dwóch goli i autor dwóch asyst!

Od samego początku goście chcieli  zaznaczyć swoją wyższość i błyskawicznie dopięli swego.
Już w 8. minucie  Robert Myrta obsłużył podaniem Szymona Tragarza, a ten wpakował piłkę  do
sieci. Pierwszy kwadrans był decydowanie pod dyktando świdniczan,  którzy mieli kolejne okazje
do zdobycia gola. Tak się jednak nie stało, a  na domiar złego w 16. minucie mieliśmy remis. Po
rzucie rożnym dla  rywali i przegranym pojedynku główkowym, Sokół doprowadził do wyniku  1:1.
Kilka minut później znów znaleźliśmy drogę do siatki, a konkretnie  uczynił to Edil de Souza Barros.
Niestety Brazylijczyk znajdował się na  spalonym i to trafienie nie zostało uznane. W 35. minucie
wszystko  poszło już zgodnie z planem. Na lewej stronie boiska obrońcy urwał się  Szymon Tragarz,
zagrał w pole karne do Roberta Myrty, a ten strzałem piętką wyprowadził gości na prowadzenie.

Po zmianie stron przez kilka minut  nie potrafiliśmy złapać właściwego rytmu, ale w końcu się
pozbieraliśmy,  a na efekty nie trzeba było długo czekać. W 58. minucie Wojciech Szuba  uderzał
niedokładnie, a chwilę później Jakub Filipczak przegrał starcie z  bramkarzem Sokoła. W 63. minucie
oko w oko z golkiperem znalazł się  Szymon Tragarz. Strzał naszego skrzydłowego odbił bramkarz,
ale wskutek  dobitki był już bezradny. Pięć minut później trafiliśmy po raz czwarty.  Pojedynek
główkowy w środkowej strefie boiska wygrał Patryk Salamon,  efektowną asystą popisał się Szymon

ciąg dalszy na str. 11

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

www.expressem.eu

http://www.bojero.com.pl


Tragarz, a sytuację sam na sam z  bramkarzem Sokoła pewnie wykorzystał Jakub Filipczak. W
ostatnich 20  minutach był czas na oficjalne debiuty, a po raz pierwszy w pierwszej  drużynie w
biało-zielonych barwach wystąpili Dawid Kusio i Konrad Polak.  Na murawie pojawili się też inni
młodzi gracze - Tomasz Trzyna (2002),  Mateusz Kozdrowski (2003) i Michał Staroń (2004).
Groźniejszy moment  spotkania to uraz Patryka Salamona, którego zastąpił Jakub Białas.  Wygląda
jednak na to, że ze zdrowiem naszego stopera wszystko jest w  porządku. W końcówce zrobiło się
nieco nerwowo - piłka dwukrotnie  trafiła w naszą poprzeczkę, a gospodarze zdołali ustalić końcowy
rezultat na 4:2 dla IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Świdniczanie  odnieśli jednak jak najbardziej
zasłużone zwycięstwo, wywożąc pełną pulę  punktów z trudnego terenu.

Sokół Marcinkowice - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
2:4 (1:2)

Skład: Kot, Paszkowski,  Salamon (74’ Białas), Barros, Kasprzak, Białasik (72’ Kusio), Szuba,
Filipczak (72’ Polak), Tragarz (88’ Staroń), Kotfas (70’ Trzyna), Myrta  (72’ Kozdrowski).

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia informuje

DOMINIK PIŁA POWOŁANY DO KADRY POLSKI!
Był debiut na szczeblu seniorskim rozgrywek centralnych, gol w rozgrywkach I ligi, a w końcu

wywalczenie sobie miejsca w pierwszym składzie Chrobrego Głogów występującego na zapleczu
polskiej ekstraklasy. To jednak nie koniec fantastycznych wieści odnośnie utalentowanego piłkarza
ze Świdnicy - 20-letniego Dominika Piły. 

Piła jest wychowankiem Gryfa Świdnica, a od sezonu 2014/2015 reprezentował barwy Polonii-
Stali Świdnica z której trafił do Chrobrego Głogów. W sezonie 2017/2018 przebywał w Głogowie
na zasadzie rocznego wypożyczenia, a przed startem sezonu 2018/2019 trafił do Chrobrego już na
stałe. Szybko podpisał swój pierwszy zawodowy kontrakt, a jesienią 2019 roku rozegrał dziewięć
oficjalnych spotkań w barwach pierwszej drużyny (osiem w I lidze i jeden w Pucharze Polski),
odkładając gola w starciu przeciwko Olimpii Grudziądz. Ostatni sezon 2020/2021 był dla niego
jeszcze lepszy. Dominik Piła występujący na pozycji pomocnika stał się ważnym ogniwem swojej
drużyny, zaliczając dwadzieścia oficjalnych meczów, w tym dziesięć w wyjściowym składzie.
Ponownie raz wpisał się na listę strzelców, tym razem w wygranym 1:0 pojedynku przeciwko
Zagłębiu Sosnowiec. Sezon 2021/2022 rozpoczął z wysokiego "C", bo od dwóch spotkań w
wyjściowej jedenastce (wygrana 2:1 ze Stomilem Olsztyn i zwycięstwo 2:0 z Arką Gdynia). Dziś w
Polkowicach dojdzie do ciekawego starcia, w którym miejscowy Górnik podejmie Chrobrego

Głogów (godz. 18.00). Mamy nadzieję, że szanse od trenerów swoich drużyn dostanie dwóch byłych
graczy Polonii-Stali Świdnica - Dorian Krakowski i Dominik Piła, którzy staną dziś po przeciwnych
stronach boiska.    

Znakomita dyspozycja Dominika Piły nie była obojętna dla trenera reprezentacji Polski do lat
20, Miłosza Stępińskiego. Ten ogłosił listę zawodników powołanych na zgrupowanie w Warce oraz
mecze towarzyskie. Biało-czerwoni zagrają z Włochami (2 września, 18:00, Łomża) oraz Portugalią
(7 września, 11:00, Lizbona).

Lista powołanych zawodników:
◆ Jan Biegański (Lechia Gdańsk)
◆ Kacper Bieszczad (Zagłębie Lubin)
◆ Szymon Czyż (Warta Poznań)
◆ Xavier Dziekoński (Jagiellonia Białystok)
◆ Bartłomiej Eizenchart (Resovia)
◆ Radosław Gołębiowski (Widzew Łódź)
◆ Konrad Gruszkowski (Wisła Kraków)
◆ Jakub Iskra (SPAL Ferrara)
◆ Karol Knap (Cracovia)
◆ Olaf Kobacki (Arka Gdynia)
◆ Dawid Kocyła (Wisła Płock)
◆ Kacper Łopata (Sheffield United)
◆ Konrad Matuszewski (Warta Poznań)
◆ Cezary Miszta (Legia Warszawa)

ciąg dalszy na str. 13

11www.expressem.eu www.expressem.eu

SREDNUSHA [world music]
04.09.2021, godz. 21:00
Pierwszy koncert Srednushy w ŚOK miał się
odbyć w marcu 2020 roku. Wtedy nie do-
szedł do skutku i od tamtej pory szukaliśmy
innych okazji do spotkania. Wreszcie się uda
(trzymajcie kciuki)!
Wstęp 15/20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Srednusha to bratnie dusze, które szukają
jedności w różnorodności. W swojej idei
próbują zjednoczyć różne kultury muzycz-
ne, czasem oddalone od siebie tysiącami
kilometrów. Muzyka tradycyjna to dla ze-
społu nie tylko inspiracja, ale przede wszy-
stkim medium spotkania. Każda dusza z ze-
społu doświadcza i wyraża pieśń w inny
sposób. W tej różnorodności dźwięki dusz
wibrują w jednym wspólnym głosie, w jed-
nym wspólnym "tu i teraz".
Skład: Artur Korzekwa (cajon/stopa/prze-
szkadzajki), Darek Piechowiak (puzon/trąb-
ka), Ola Knaś (śpiew/akordeon), Paweł Cy-
chowski (śpiew/gitara akustyczna), Witold
Kowaliszyn (cymbały strunowe/flety kar-
packie/duduk ormiański)

BLECHACZ GRA MOZARTA
11.09.2021, godz. 18:00
Rafał Blechacz - fortepian Łukasz Borowicz
- dyrygent Orkiestra Filharmonii Poznań-
skiej
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: Ko-
ściół Pokoju, pl. Pokoju 6; organizator: Pa-
rafia E-A w Świdnicy

BLECHACZ GRA MOZARTA
20 lat wpisania Kościoła Pokoju na listę
światowego dziedzictwa UNESCO oraz 20.
rocznica ataku na World Trade Center
Bezpłatne wejściówki dostępne od 2 wrześ-
nia na bilety.sok.com.pl
Rafał BLECHACZ - fortepian
Łukasz BOROWICZ - dyrygent
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej
Program:
Ewa Fabiańska-Jelińska
Adagio pamięci ofiar zamachu na World
Trade Center w Nowym Jorku (utwór zamó-
wiony przez FP - prawykonanie)
Wolfgang Amadeus Mozart
XXIII Koncert fortepianowy A-dur KV 488
Wolfgang Amadeus Mozart
XL Symfonia g-moll KV 550

ALCHEMIA TEATRALNA: 111
13.09.2021, godz. 12:00
Młodzieżowa grupa Alchemików pod opie-
ką Andrzeja Błażewicza, Juliusza Chrząsto-
wskiego i Tomka Dajewskiego bierze na
warsztat dramat Tomasza Mana pod tytułem
"111".
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

Nastolatki - Broń - Teatr
Zainteresowani? To dobrze. Sprawy są jed-
nak nieco bardziej skomplikowane. Nie
można ich opisać jedynie za pomocą trzech
instagramowych hasztagów.





Patryk Peda (SPAL Ferrara)
Dominik Piła (Chrobry Głogów)
Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice)
Karol Struski (Jagiellonia Białystok)
Kryspin Szcześniak (Górnik Łęczna)
Ernest Terpiłowski (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)
Maksymilian Tkocz (Odra Opole)
Kacper Zych (MFK Karvina)
Mateusz Żukowski (Lechia Gdańsk)
tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
13.08.2021r. godz. 11.59 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące palenia papierosów na peronie dworca PKP Świdnica Miasto. Kobieta raczyła się
tytoniowym dymkiem bezpośrednio pod tabliczką z zakazem palenia papierosów nie zważając
na innych podróżnych, w tym również dzieci. Pasażerka został ukarana mandatem. Przypomina-
my, że na terenie Centrum Przesiadkowego wyznaczone jest miejsce do palenia papierosów.

13.08.2021r. godz.18.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące mężczyzny
leżącego na chodniku przy ulicy Długiej. Zgłaszający nie był w stanie stwierdzić przyczyny tej
sytuacji. Na miejsce natychmiast skierowano patrol straży miejskiej. Strażnicy szybko zlokali-
zowali leżącego mężczyznę, który miał poważny uraz głowy. Poszkodowany był nieprzytomny,
strażnicy wyczuwali od niego silną woń alkoholu. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa
medycznego. Mężczyzna został zabrany do szpitala.

13.08.2021r. godz. 21.23 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny,
który przy ulicy Nauczycielskiej pił piwo a następnie upadł tłukąc butelkę. Mężczyzna doznał
poważnych obrażeń ręki, gdyż upadł na stłuczone szkło. Skierowany na miejsce patrol potwier-
dził zgłoszenie. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany został
zabrany do szpitala.
Przypominamy, że tego typu zgłoszenia należy bezwzględnie zgłaszać do Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego 112.

15.08.2021r. godz. 4.25 
- patrol zmotoryzowany straży miejskiej w czasie kontroli ulicy Muzealnej zauważył kobietę
siedzącą na jezdni. Gdy strażnicy podchodzili do kobiety, ta rzuciła się na nich. Obezwładnienie
agresorki wymagało nie lada siły, gdyż kobieta była bardzo pobudzona i nie reagowała na
wydawane polecenia. Po opanowaniu sytuacji wezwano zespół ratownictwa medycznego. Usta-
lono również, że jest to obywatelka jednego z państw bałkańskich. Ostatecznie ratownicy byli
zmuszeni założyć kaftan bezpieczeństwa i w tym stanie osoba ta została przewieziona do szpitala.

16.08.2021r. godz. 9.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące libacji alkoholowej na ulicy Łukowej. Impreza została przerwana przez skierowanych
na miejsce strażników. Miłośnicy nalewek za swój czyn będą odpowiadać przed Sądem Rejono-
wym w Świdnicy

17.08.2021r. godz. 16.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące spożywania
alkoholu w rejonie placu zabaw przy ulicy Ułańskiej. Na miejscu strażnicy zastali dwie osoby
pijące nalewki. Kobieta została ukarana mandatem karnym, natomiast mężczyzna, został prze-
wieziony celem wytrzeźwienia do Policyjnej Izby Zatrzymań. Za swój czyn odpowie przed
Sądem Rejonowym w Świdnicy.

19.08.2021r. godz. 19.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od pasażerki pociągu.
Kobieta wsiadła do pociągu na stacji Świdnica Miasto pozostawiając na peronie swój bagaż.
Poważnym problemem był fakt, iż w torbie znajdowały się lekarstwa. Strażnikom udało się
zabezpieczyć pozostawiony bagaż, który przekazano synowi roztargnionej podróżnej.

Gmina Świdnica

POZNAJMY STAROSTĘ I STAROŚCINĘ
DOŻYNEK GMINNYCH

W niedzielę, 29 sierpnia w Jagodniku rolnicy, sadownicy, ogrodnicy i pszczelarze z terenu gminy
Świdnica dziękować będą za tegoroczne plony. W tym roku współgospodarzami gminnego święta
plonów będą mieszkańcy dwóch sołectw: Miłochowa i Jagodnika. Stąd też starosta i starościna
dożynek pochodzą właśnie z tych miejscowości.

Kamil Gawron - mieszkaniec Miłochowa od urodzenia, absolwent zespołu Szkól Centrum
Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie na kierunku technik agrobiznesu. Po
ukończeniu technikum przejął gospodarstwo rolne, które należało do rodziny Gawron od 1945r., gdy
na ziemiach odzyskanych osiedlili się pradziadkowie Leon i Julia. Gospodarstwo rolne Pana Kamila
o powierzchni 35 ha specjalizuje się w produkcji roślinnej.

Swoje umiejętności i wiedzę rolniczą wciąż doskonali i poszerza. Twierdzi, że w obecnych
czasach rolnik nie tylko powinien znać się na produkcji rolnej, ale powinien być przede wszystkim
dobrym managerem. Pomimo wielu obowiązków, znajduje też czas na swoje hobby, którym jest
motoryzacja. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz Sołectwa, wspiera działania Sołtysa i rady
sołeckiej w organizacji uroczystości i imprez środowiskowych.

www.expressem.eu
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Młodzieżowa grupa Alchemików pod opie-
ką Andrzeja Błażewicza, Juliusza Chrząsto-
wskiego i Tomka Dajewskiego bierze na
warsztat dramat Tomasza Mana pod tytułem
"111". Z czym tym razem mierzą się młodzi,
wchodzący w dorosłość artyści i artystki? Z
pewnością ze społecznym tabu związanym
z radzeniem sobie z trudnymi emocjami,
agresją, ale także z poszukiwaniem źródeł
tragedii, która być może nie musiała się wy-
darzyć. Na jednej z prób pada pytanie: "Czy
kiedykolwiek ktoś rozmawiał z wami o tym
jak radzić sobie ze złością?" W górę idą trzy
dłonie. "Czy ta rozmowa była dla was przy-
datna, pomocna, ciekawa?" W górze zostaje
tylko jedna ręka. Może więc najwyższy czas
przestać się bać i po prostu zacząć rozma-
wiać o tym co w nas bolesne, trudne, gadzie?
Spróbujemy.
Instruktorzy prowadzący:
Andrzej Błażewicz
Juliusz Chrząstowski
Tomasz Dajewski
Obsada:
Patrycja Ćwiertnia
Amelia Dzwonkowska
Sandra Matyszczyk
Daria Miechurska
Hanna Szalecka
Zuzanna Wolińska
Liwia Żak
Adam Cisek
Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami i wytycznymi.
Projekt "Alchemia teatralna" dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury.

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ:
ADAM FERENCY
29.09.2021, godz. 17:00
Kolejnym gościem Alchemii teatralnej bę-
dzie wybitny aktor teatralny, filmowy i ra-
diowy - Adam Ferency. Spotkanie poprowa-
dzi alchemiczka Marta Żywicka-Hamdy.
Zapraszamy w środę 29 września na godz.
17.00 do sali teatralnej Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury (Rynek 43).
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

Adam Ferency jest absolwentem Państwo-
wej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warsza-
wie, którą ukończył w 1976 roku. W tym
samym roku debiutował na scenie stołeczne-
go Teatru Dramatycznego rolą Stachowskie-
go w "Karykaturach" Jana Augusta Kisiele-
wskiego w reżyserii Gustawa Holoubka.
Jednak sceną, z którą związał się na początku
kariery, był Teatr na Woli prowadzony przez
jego profesora ze szkoły teatralnej - Tadeu-
sza Łomnickiego. Tam też zagrał swoją pier-
wszą dużą rolę, Joka Skokicia/Hamleta, w
"Przedstawieniu Hamleta we wsi Głucha
Dolna" Ivo Bresana w reżyserii Kazimierza
Kutza (1977). W latach 1981-1994 Ferency
występował w warszawskim Teatrze Współ-
czesnym. Świetnie zagrał Johna Meric-
cka/Człowieka-Słonia w głośnym Człowie-
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Twierdzi że " praca na roli jest sposobem na życie, ale nie tylko, jest moją pasją, której poświęcam
większość swojego życia" .  

Anna Huzar - mieszkanka Gminy Świdnicy od urodzenia, początkowo Miłochowa, a obecnie
Jagodnika. Od najmłodszych lat obserwowała pracę w gospodarstwie rolnym swojego ojca Mariana
Kowalika, a później sama aktywnie uczestniczyła w pracach na roli. To właśnie pasję i szacunek do
pracy rolnika przekazali jej rodzice.

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku: zarządzanie przedsiębior-
stwem, matką dwójki dzieci: Julii - uczennicy II LO w Świdnicy oraz Wiktora - ucznia Szkoły
Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie. Wraz z mężem Przemysławem prowadzi gospodarstwo
rolne o powierzchni 100 ha, które ukierunkowane jest na produkcję roślinną: pszenicy, rzepaku,
jęczmienia i kukurydzy. Zawodowo zajmuje się ubezpieczeniami jako Ekspert ds. Ubezpieczeń
Korporacyjnych.   

W wolnych chwilach chętnie spędza czas pracując w przydomowym ogrodzie. Nie boi się
trudnych wyzwań, przeciwnie z uśmiechem mówi o sobie, że "jest kobietą do pracy na kosiarce".
Lubi też podróżować, poznawać nowe, ciekawe miejsca w kraju i za granicą. Chętnie czyta literaturę
przygodową. Pani Anna Huzar czynnie współpracuje z radą sołecką, placówkami oświatowymi, a

ciąg dalszy na str. 16

ku słoniu wg Bernarda Pomorancea w reży-
serii Marcela Kochańczyka (1983). Był tak-
że m.in. Pijakiem ze Ślubu Witolda Gombro-
wicza w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego
(1983), Asasellem w legendarnym Mistrzu i
Małgorzacie wg Michaiła Bułhakowa w re-
żyserii Macieja Englerta (1986), Blaisem
Belzile w Samych porządnych ludziach Gra-
tiena Gelinasa w reżyserii Kazimierza Kutza
(1992), a także Hitlerem w sztuce Stanisława
Brejdyganta Hitler-Stalin wyreżyserowanej
przez autora na scenie krakowskiego Teatru
Stu (1992). W 1993 r. Ferency zadebiutował
jako reżyser. W Teatrze Współczesnym wy-
stawił Hollywood, Hollywood Davida Ma-
meta.
Od 1994 Ferency związany jest z Teatrem
Dramatycznym. Tutaj powstały jego najbar-
dziej dojrzałe role. Aktor stał się świetnym
odtwórcą ról w spektaklach Piotra Cieplaka
- przejmującej "Historyi o chwalebnym
Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z
Wilkowiecka (1994) i "Wyprawach krzyżo-
wych" wg Mirona Białoszewskiego (1995),
gdzie stworzył wspaniały duet aktorski z
Aleksandrą Konieczną. Odrębny rozdział
stanowią jego role Beckettowskie w spekta-
klach Antoniego Libery. Ferency zagrał Wil-
liego w "Szczęśliwych dniach" (1995), Po-
zzo w "Czekając na Godota" (1996) oraz
Hamma w "Końcówce" (1997). W każdej z
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swoim doświadczeniem w organizacji pracy i uprawach w rolnictwie, dzieli się z młodszymi
gospodyniami. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W RAJDZIE ROWEROWYM 

Rozpoczęły sięzapisy chętnych do udziału w rajdzie rowerowym, który zaplanowano na niedzie-
lę, 19 września. Odbędzie się on w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Organizatorami wydarzenia są Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz Lokalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie".Zapisy potrwają do wtorku,
14 września.

Celem rajdu jest promowanie oraz popularyzacja, wśród mieszkańców Świdnicy jazdy na
rowerze i zdrowego stylu życia.Aby wziąć w nimudział, należy wypełnić formularz dostępny na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Podczas pikniku sportowego na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji(od godz. 11.00
do godz. 14.00) zaplanowano ciepły poczęstunek, atrakcje dla dzieci, stanowisko edukacji ekologi-
cznej "Czysta Świdnica" oraz pokazy akrobatyczne. Dodatkowo prowadzona będzie akcja charyta-
tywna dla świdnickiego sportowca, Andrzeja Żumanowa na zakup protezy. Kupon uprawniający do
udziału w charytatywnym losowaniu nagród to jedyne 5zł. Cały dochód z losowania zostanie
przeznaczony na wspomniany cel charytatywny. 

Rajd rowerowy wystartuje 19 września o godz. 10.00 spod Urzędu Miejskiego w Świdnicy
(o godz. 9.00 odbędzie się zbiórka uczestników). Trasa rajdu wynosi ok. 10 km, meta zaplano-

wana została tradycyjnie na terenie ŚOSiR przy ul. Śląskiej. O bezpieczeństwo przejazdu uczestni-
ków dbać będzie grupa pilotów, Policja oraz Straż Miejska.

Ilość miejsc jest ograniczona - 2 grupy do 500 osób. Grupy wyruszą na trasę w 5 minutowych
odstępach czasowych. 

ciąg dalszy na str. 19
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nich dał lekcję aktorskiej techniki. Po "Koń-
cówce" Jarosław Kisieliński notował w "Te-
atrze":
Wielkie wrażenie Ferency zrobił jako Pe-
trucchio w "Poskromieniu złośnicy" Sze-
kspira w reżyserii Krzysztofa Warlikowskie-
go (1997). W tej roli nawiązał do swojego
filmowego emploi - współczesnych czar-
nych charakterów. Dwa lata później zagrał
tytułową rolę w "Powrocie Odysa" Stanisła-
wa Wyspiańskiego w reżyserii Krystiana
Lupy. Ferency współpracował też z warsza-
wskim Teatrem Rozmaitości. Zagrał u Grze-
gorza Jarzyny w "Uroczystości (Festen)"
Mogensa Rukova i Thomasa Vinterberga
(2001), wcielił się również w postać Prospe-
ra w świetnej realizacji Szekspirowskiej
"Burzy" w reżyserii Warlikowskiego (2003
, wersja telewizyjna - 2008).
Na scenie Teatru Dramatycznego Ferency
zagrał także Jana Dziedzie III w udanej ad-
aptacji powieści Bohumila Hrabala "Obsłu-
giwałem angielskiego króla" w reżyserii
Piotra Cieślaka (2003) i gwałciciela Raya w
"Blackbird" Davida Harrowera w reżyserii
Grażyny Kani (2004) - psychologicznej
sztuce o porachunkach z przeszłością. W
eksperymencie teatralnym Pawła Miśkiewi-
cza "Peer Gynt. Szkice z dramatu Henryka
Ibsena" (2007) był jednym z Peer Gyntów
(reżyser pokazał na scenie pięciu Peerów, z
których każdy stawał się emanacją innej czę-
ści osobowości głównego bohatera). Wcielił
się także w postać spętanego złem i pragnie-
niem władzy tytułowego bohatera w pełnym
efektownych obrazów, dynamicznym "Bo-
rysie Godunowie" na podstawie tragedii
Aleksandra Puszkina i opery Modesta Mu-
sorgskiego w inscenizacji Andrieja Mogu-
czija (2008). Grał też Gabriela Baltazara w
spektaklu "Persona. Tryptyk / Marilyn" Kry-
stiana Lupy (2009).
Król Lear, Otello i Żyd Shylock - w 2011
roku Ferency wcielił się we wszystkie trzy
postacie w "Opowieściach afrykańskich we-
dług Szekspira" w reżyserii Krzysztofa War-
likowskiego. Rozmach, z jakim zrobiony
jest ten spektakl Nowego Teatru oraz prawie
nieprzerwana obecność aktora na scenie
sprawiają, że udział Ferencego w tym przed-
stawieniu należy uznać za jedno z większych
przedsięwzięć teatralnych aktora w tym
okresie. Aktor jednak kontynuuje pracę w
Teatrze Dramatycznym, z którym, szczegól-
nie po objęciu stanowiska dyrektora przez
Tadeusza Słobodzianka, jest ściśle związa-
ny. Stale współpracuje tam z Wawrzyńcem
Kostrzewskim, w którego spektaklach od-
grywa pierwszoplanowe role. Zaliczyć do
nich należy: ponurego oszusta Franka w
"Cudotwórcy" Briana Friela (2013), złowie-
szczego i karykaturalnego Martina Heideg-
gera w "Rzeczy o banalności miłości" Savy-
on Liebrecht (2014), starego i energicznego
Joe Kellera we "Wszystkich moich synach"
Arthura Millera (2014) oraz rozdartego i
stłamszonego Alfreda Illa w "Wizycie star-
szej pani" Friedricha Drrenmatta (2016). Po-
zostałe role Ferencego w Teatrze Dramaty-
cznym to: Aleksandr Wierszynin w "Trzech







Gmina Świdnica

22,7 TYS. ZŁ. NA ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
DLA GMINNYCH JEDNOSTEK OSP

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
przyznał dotacje dla dolnośląskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy z regionu, w tym
także z gminy Świdnica, wnioskowali m.in. o środki na zakup: agregatów, pilarek, motopomp,
detektorów do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla a także specjalistycznych ubrań. To sprzęt

niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.
Oto lista Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Świdnica, które zostały zakwalifikowane do

dofinansowania w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych".
OSP Burkatów 3553,60 zł
OSP Bystrzyca Górna 3 923,20 zł
OSP Gogołów 3985 zł
OSP Mokrzeszów 3928 zł
OSP Panków 3950 zł
OSP Witoszów Dolny. 3416,80 zł

Gmina Świdnica

MIĘDZYNARODOWA WYPRAWA ROWEROWA W
ROCZNICĘ WOLNOŚCI I POKOJU W EUROPIE

23. sierpnia Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego gościła niderlandzko-nie-
miecko-polską grupa rowerzystów, która w sobotę 21. sierpnia wyruszyła z Oświęcimia w Polsce do
Westerbrock w Holandii, na trasę liczącą 1320 km.

60 młodych ludzi z Polski, Niemiec i Holandii - w większości studentów - rozpoczęło niezwykłą
podróż pn. Terug naar Westerbork (po polsku: "Z powrotem do Westerbork") aby uczcić kolejną
rocznicę pokoju i wolności w Europie. To niderlandzka inicjatywa, której celem jest upamiętnienie
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siostrach" Antona Czechowa w reżyserii
Małgorzaty Bogajewskiej (2014), Kreon w
"Królu Edypie" Sofoklesa w reżyserii Ja-
kuba Krofty (2014), A. w "Mojej pier-
wszej śmierci w Wenecji" Justyny Bargiel-
skiej w reżyserii Tomasza Cyza (2015)
oraz Elwood Barnes/Duncan Woolley w
"Harper" Simon Stephens w reżyserii Na-
talie Ringler (2016). W ostatnim czasie
Ferency ponownie wciela się w szekspiro-
wskie postacie, tym razem w Teatrze Dra-
matycznym: odegrał Pigwę w "Śnie nocy
letniej" w reżyserii Mt Gbora (2018) oraz
Pierwszego aktora/Aktora-Króla/Graba-
rza I w "Hamlecie" w reżyserii Tadeusza
Bradeckiego (2019).

Od początku kariery Ferency związany jest
też z Teatrem Telewizji i Teatrem Polskiego
Radia, w którym zagrał wiele ważnych ról.
Był m.in. Szekspirowskim Makbetem i
Mefistofelesem w "Fauście" Johanna Wolf-
ganga Goethego. Ostatnio na telewizyjnej
Scenie Faktu można go było oglądać jako
skazanego na śmierć w sfingowanym proce-
sie Henryka Szwejcera w "Golgocie wrocła-
wskiej" Piotra Kokocińskiego i Krzysztofa
Szwagrzyka w reżyserii Jana Komasy
(2008). Z kolei w spektaklu "O prawo głosu"
Roberta Miękusa i Janusza Petelskiego w
reżyserii Petelskiego zagrał poddanego dra-
matycznym powojennym wyborom Stani-
sława Mikołajczyka (2008). "Walizka"
(2015), w której aktor zagrał Fransua Ża-
ko/Pantofelnika, była wielokrotnie nagra-
dzana na festiwalach w Sopocie (Festiwal
Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji
Polskiej "Dwa Teatry") oraz w Warszawie
(Teatroteka Fest). Kolejne jego role u Ko-
strzewskiego to Car w "Listach z Rosji"
(2017) oraz Upiór/Dziad w "Weselu"
(2019). Inne spektakle Teatru Telewizji z
udziałem Ferencego to: "Skutki uboczne"
Leszka Dawida (2014), "Pan Jowialski"Ar-
tura Żmijewskiego (2018) i "Niesamowici
bracia Limbourg" Beniamina Marii Buko-
wskiego (2018).

Pracuje również w dubbingu (m.in. "Shrek",
"Simpsonowie", "Opowieści z Narni",
"Avengers") i jako lektor audiobooków: czy-
tał między innymi "Złego" Leopolda Tyr-
manda, "Dżumę" Alberta Camusa i "Trylo-
gię husycką" Andrzeja Sapkowskiego.

(biogram za culture.pl, autorka: 
Monika Mokrzycka-Pokora)

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami i wytycznymi.

Projekt "Alchemia teatralna" dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury.







obchodzonej w 2020 r. 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Rajd pierwotnie był zaplanowany na poprzedni rok, ale ze względu na pandemię
koronawirusa odbywa się właśnie teraz.

Trasa wiedzie z Oświęcimia przez Krzyżową, Drezno, Poczdam, Berlin, Wolfsburg, Bremę i Papenburg. Punktem docelowym jest dzisiejsze miejsce
pamięci Kamp Westerbork w Holandii, do którego uczestnicy rajdu dotrą 31 sierpnia 2021 roku. Na trasie młodzi ludzie odwiedzą miejsca historyczne
związane z epoką nazizmu oraz miejsca pojednania, takie jak Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.

Gmina Świdnica

ZAKOŃCZENIE MUZYCZNYCH WARSZTATÓW W LUBACHOWIE
To nie tylko warsztaty muzyczne, ale też budowanie relacji i tworzenie wspomnień, które zostaną z nami na zawsze - mówili uczestnicy 9. edycji

muzycznych warsztatów wokalnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie podczas uroczystości będącej zwieńczeniem zajęć.
Zakończenie tegorocznych warsztatów było wyjątkowo wzruszające. Młodzi artyści poza swoimi wokalnymi talentami, zaprezentowali także

choreografię taneczną. Pomysł zrodził się na bazie wcześniej nagranych piosenek warsztatowych autorstwa Dariusza Jarosa i Tadeusza Szarwaryna.

Całość nawiązuje do elementów profilaktyki, a w szczególności problemu zamknięcia się młodych ludzi w świecie technologii i zaniedbywania
wzajemnych relacji rówieśniczych. Zamierzeniem autorów jest prezentacja przedstawienia na deskach świdnickiego teatru. Scenariusz napisał Tadeusz
Szarwaryn, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszennie.

Uroczystość była okazją do podziękowań zarówno dla uczestników warsztatów, za ich zaangażowanie i pracę, jak i dla opiekunów i organizatorów
zajęć. Słowa wdzięczności skierowane zostały do wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej Doroty
Waliszak, oraz dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Marii Jaworskiej.

Niezwykle cieszy mnie to, że warsztaty wokalne są kontynuowane, to bardzo wdzięczne i pełne radości wydarzenie. Muzyka to coś co nas łączy.
Tym bardziej cieszy fakt, że uczestników tych zajęć spotykamy na międzynarodowych scenach muzycznych. To tutaj zrodziła się w nich pasja, a teraz
pielęgnują swoje talenty. Z Wami z pewnością będzie tak samo. Życzę Wam wielu sukcesów! - mówiła do uczestników dumna wójt gminy Teresa
Mazurek.

Gmina Świdnica

OD 1 WRZEŚNIA STARTUJE REKRUTACJA 
UZUPEŁNIAJĄCA DO ŻŁOBKA GMINNEGO W PSZENNIE

Z dniem 1 września rusza rekrutacja uzupełniająca do nowo powstającego Żłobka Gminnego w Pszennie. Podstawowym dokumentem w procesie
rekrutacji jest Karta zgłoszenia dziecka do żłobka. Dokumenty można pobierać w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Świdnica i składać od dnia 1
września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r. w Gminnym Zespole Oświaty, ul. Głowackiego 4, pokój 300, II piętro.

Zapewniamy:
◆ doświadczoną pełna entuzjazmu kadrę pedagogiczną
◆ poczucie bezpieczeństwa oraz miła atmosferę
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◆ opiekę nad dziećmi od 12 miesiąca życia do 3 lat
◆ dobrze wyposażone sale dydaktyczne
◆ zdrowe i smaczne posiłki
◆ spotkania integracyjne: uroczystości okolicznościowe,  spacery i wycieczki w celach edukacyjnych i poznawczych

wewnętrzny monitoring sal żłobka
Planowane otwarcie żłobka - 1 grudzień 2021 r. 

Gmina Świdnica

DYŻUR RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 
Zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas nie wypełniły ustawowego obowiązku dokonania spisu do skorzystania z pomocy rachmistrzów.

Swoje dyżury rachmistrzowie spisowi będą pełnić w następujących miejscowościach:
Grodziszcze (świetlica) sobota 28.08.2021 w godz. 10.00-15.00.
Jagodnik (dożynki gminne), niedziela 29.08.2021 r. w godz. 14.00-17.00
Prosimy o przygotowanie numerów PESEL osób spisywanych.

Gmina Świdnica

KOLEJNA NIEDZIELA ZE SZCZEPIENIAMI 
PRZECIW COVID19 W GMINIE ŚWIDNICA

To już druga niedziela w gminie Świdnica z mobilnym punktem szczepień przeciw COVID-19. Tym razem autobus zawitał na parking przy kościele
parafialnym w Witoszowie Dolnym. Z darmowych szczepień przeciw COVID-19 jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson skorzystali nie
tylko mieszkańcy Witoszowa Dolnego, Witoszowa Górnego ale także sąsiednich miejscowości, w tym miasta Świdnicy. Wszystko odbyło się sprawnie,
bez kolejek i wcześniejszego rejestrowania czy umawiania terminów. Zachowane były procedury sanitarne - mówili ci, którzy zdecydowali się zaszczepić.

Przypominamy, że z akcji szczepień mogą skorzystać zarówno mieszkańcy gminy Świdnica jak również przyjezdni turyści. Nie jest wymagana
wcześniejsza rejestracja. Wystarczy dowód osobisty.

29 sierpnia szczepienia przeciw COVID-19 prowadzone będą w Jagodniku podczas dożynek gminnych. 

Gmina Świdnica

6 WRZEŚNIA PONOWNIE URUCHOMIENIE BASENU W WITOSZOWIE 
Przekazujemy dobre wieści dla wszystkich z Państwa, którzy nie mogą się już doczekać powakacyjnego otwarcia pływalni w Witoszowie Dolnym.

Jeśli tylko pandemiczne obostrzenia nie pokrzyżują zamierzeń, basen zostanie otwarty w dniu 6. września 2021 r.
Zachęcamy do śledzenia facebookowego profilu gminy Świdnica oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, gdzie na bieżąco będziemy

informować Państwa o ewentualnych zmianach.
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Gmina Świdnica

XLV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY 
24 sierpnia w Sali narad Urzędu Gminy Świdnica odbyła się XLV Nadzwyczajna Sesja Rady

Gminy Świdnica.
Radni rozpatrzyli projekty uchwał między innymi w sprawie utworzenia jednostki budżetowej -

Gminnego Zespołu Oświaty w związku z powstaniem Żłobka Gminnego w Pszenie; wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr
170/1; wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wito-
szowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 323/2; zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie
celowości wniesienia przez Gminę Świdnica nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki
o numerach: 74/4 i 183/5, położonych we wsi Komorów do Świdnickiego Gminnego Przedsiębior-
stwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów.

Gmina Świdnica

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI Z GMINY ŚWIDNICA
W dniu 24. sierpnia, na kilka dni przed rozpoczęciem nowego, niełatwego roku szkolnego, dyrektorzy gminnych szkół spotkali się z władzami gminy

Świdnica. Spotkanie było okazją do omówienia bieżących spraw, przedstawienia priorytetów oświatowych, wręczenia aktów nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego oraz powierzenia stanowisk dyrektora szkoły, a także przygotowania się do "COVIDowej" rzeczywistości.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali:
◆ pani Izabela Elżbieta Rataj obecnie zatrudniona jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji w pełnym wymiarze czasu pracy w Szkole

Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym;
◆ pani Martyna Anna Dębowczyk obecnie zatrudniona jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze czasu pracy w Szkole

Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie;
◆ pani Patrycja Stępień- Pełechacz obecnie zatrudniona jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki w pełnym wymiarze czasu pracy w Szkole

Podstawowej w Mokrzeszowie.
Przypieczętowaniem otrzymanych awansów było złożenie uroczystego ślubowania, o treści:
"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,

kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierzono:
◆ panu Tadeuszowi Szarwarynowi stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia

1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku;
◆ pani Małgorzacie Urbanek stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2021 roku

do 31 sierpnia 2026 roku;
◆ pani Jadwidze Ostrowskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września

2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku;
◆ pani Krystynie Kwaśnik stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym na okres 5 lat szkolnych, tj.

od dnia 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku.
Zadania priorytetowe placówek oświatowych gminy Świdnica w roku szkolnym 2021/2022
Wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów wynikających ze zdalnego nauczania.
Integracja społeczności klasowych i szkolnych oraz wspieranie uczniów z problemami społeczno-emocjonalnymi, udzielanie im pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej.
Realizacja zajęć edukacyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - niwelowanie deficytów.
Wdrożenie programów sportowych mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej uczniów, poprawę ich sprawności i stanu zdrowia

(przeciwdziałanie zjawisku nadwagi i otyłości wśród uczniów).
Kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych i obywatelskich oraz postaw proekologicznych.

Region

NOWE KIERUNKI TANICH LINII I SZEROKA OFERTA BIUR PODRÓŻY
NA SEZON ZIMOWY

Można już planować wyloty z wrocławskiego lotniska jesienią i zimą. Ryanair ogłasza trzy kolejne nowe połączenia niskokosztowe - do Anglii,
Włoch i na Cypr. Do tego w ofercie biur podróży znajdziemy m.in. Zanzibar, Oman, Wyspy Kanaryjskie, Egipt i Maderę.

Linie Ryanair zapowiedziały uruchomienie trzech nowych kierunków z Wrocławia. Jako pierwsze z nich, 31 października, ruszy połączenie do Pafos,
na południowo-zachodnim wybrzeżu Cypru. To miasto wpisane na listę UNESCO, z wieloma starożytnymi zabytkami, a także przepięknymi plażami.
Samoloty na trasie Wrocław-Pafos będą latały trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, piątki i niedziele.

1 listopada wystartuje nowe połączenie do Pizy, miasta doskonale znanego na całym świecie, przede wszystkim ze słynnej krzywej wieży. Zabytków
jest tam jednak więcej, a dodatkowo miasto leży niedaleko wybrzeża śródziemnomorskiego i może być znakomitym punktem wypadowym do zwiedzania
Toskanii. Z Wrocławia do Pizy będzie można polecieć dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki.

Z kolei 3 listopada uruchomione zostanie trzecie premierowe połączenie - do Bournemouth. To miasto, a dokładniej kurort na południu Anglii,
położony na klifach nad kanałem La Manche. Jest jednym z najpopularniejszych na świecie miejsc do uprawiania sportów wodnych, zwłaszcza surfingu.
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To również doskonały punkt wypadowy do zwie-
dzania malowniczej południowo-zachodniej An-
glii. Samoloty na trasie Wrocław-Bournemouth
będą latały w środy i soboty. Bilety na te połą-
czenia są już dostępne w systemie linii Ryanair.

- Cieszymy się z kolejnych nowych połączeń
wzbogacających naszą siatkę na sezon zimowy.
Każdy z tych kierunków jest ciekawy dla tury-
stów, oferuje inne atrakcje i inny klimat. Liczymy
na to, że sytuacja pandemiczna nie pokrzyżuje
planów przewoźnika. Widać, że linie lotnicze są
gotowe do przywracania połączeń i uruchamia-
nia nowych. To dobry prognostyk na sezon zimo-
wy - mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego
Wrocław.

Portugalia, Dania, Zanzibar, 
Wyspy Kanaryjskie

Już wcześniej linie Ryanair zapowiedziały
uruchomienie połączenia do Lizbony. To jeden z
najpopularniejszych kierunków turystycznych.
Do stolicy Portugalii będzie można polecieć z Wrocławia już od 31 października. Do dyspozycji będą dwa rejsy tygodniowo - w środy i w niedziele.
Połączenie będzie dostępne do marca 2022, czyli przez cały nowy sezon. Dodatkowo,  w ofercie przewoźnika pojawi się połączenie do duńskiego Billund,
miejscowości słynącej z Legolandu, a więc również ciekawe turystycznie, zwłaszcza dla rodzin.

Konkretyzuje się również oferta biur podróży na sezon jesienno-zimowy. Już na przełomie września i października startuje Madera, czyli portugalska
wyspa na Oceanie Atlantyckim, znana z przyjaznego klimatu ("Wyspa wiecznej wiosny") i wspaniałych krajobrazów. Można również planować
wypoczynek w Turcji, w Egipcie (Hurghada, Marsa Alam, Taba), na Wyspach Kanaryjskich (tu dostępne są dwa kierunki - Fuerteventura i Gran Canaria),
a także na Zanzibarze, który niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. W sprzedaży jest również coraz popularniejszy i zyskujący entuzjastów
Oman. - Z punktu widzenia podróżnych najważniejsze jest to, że wybór kierunków jest ciekawy i różnorodny. Najbliższy sezon zimowy zapowiada się
dużo lepiej niż w ubiegłym rokui bardzo się z tego cieszymy - mówi Cezary Pacamaj, wiceprezes Portu Lotniczego Wroclaw. 

Sezon letni trwa
Zimowe połączenia już można rezerwować, nie warto jednak zapominać, że w sezonie letnim do dyspozycji jest nadal szeroki wachlarz ciekawych

połączeń z Wrocławia, w tym kierunków południowych. Największym powodzeniem cieszą się połączenia do Włoch, Hiszpanii i Grecji. Nie brakuje
też chętnych na podróż do Bułgarii, na Cypr, Maltę lub Teneryfę na Wyspach Kanaryjskich. Wielu podróżnych wybiera też nowości, czyli Zadar i Split
w chorwackiej Dalmacji.

Poza połączeniami na południe pasażerowie mają też do dyspozycji szereg kierunków niskokosztowych do Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Ukrainę.
W ofercie biur podróży liderem tegorocznego sezonu wakacyjnego jest turecka Antalya, a w czołówce najpopularniejszych kierunków znajdują się

również Bułgaria, Grecja, Albania, Turcja i Hiszpania. Dużym powodzeniem cieszy się też tegoroczna nowość - Olbia (Sardynia/Włochy).
Do dyspozycji jest również sporo połączeń sieciowych. Linie Lufthansa oraz SWISS realizują obecnie nawet pięć rejsów dziennie z Wrocławia do

Frankfurtu, Monachium czy Zurychu. Połączenia do Amsterdamu oferują linie KLM.
Sytuacja pandemiczna sprawia, że ruch na lotnisku nadal osiąga 50-60% poziomu z 2019 roku. W lipcu tego roku port obsłużył blisko 217 tys.

pasażerów. Według prognoz, w sierpniu można się spodziewać wyniku nieznacznie lepszego, oczywiście przy założeniu, że obecne warunki funkcjono-
wania ruchu lotniczego nie ulegną zmianie.

Region

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021 - BĄDŹ Z NAMI
Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DO-

FE) już lada dzień. W tym roku wydarzenie od-
będzie się w formule hybrydowej. Spędź z nami
fantastyczny weekend - 17-19 września! DOFE
to największa impreza związana z Funduszami
Europejskimi w Polsce, dlatego nie może Cię na
niej zabraknąć!

Czym są Dni Otwarte Funduszy Europej-
skich?

Akcja DOFE to część szerszej kampanii, któ-
rą prowadzi Komisja Europejska. Jej nazwa to
#EUinmyregion. Właśnie dzięki niej obywatele
UE mogą zobaczyć różnorodność projektów re-
alizowanych z pomocą unijnych środków. To
jednak nie wszystko! Dni otwarte to okazja do
zdobycia wiedzy, a także czas świetnej zabawy! Na stronie internetowej pojawią się liczne atrakcje. Na uczestników czekają np. wirtualne spacery,
webinary i warsztaty. Wiele miejsc będzie można odwiedzić stacjonarnie i skorzystać z wyjątkowych ofert. Nie zabraknie również konkursów i
fantastycznych nagród!

Zarezerwuj sobie weekend 17-19 września! Właśnie wtedy odbędzie się finał ósmej edycji akcji. Zapraszamy wszystkich do udziału zarówno
online, jak i stacjonarnie. Jeśli nie możesz się już doczekać, odwiedź naszą stronę www.dniotwarte.eu i zapoznaj się z naszymi materiałami video.

Każdy znajdzie coś dla siebie wśród zaplanowanych atrakcji. Koniecznie bądźcie z nami! Zapraszamy!
Konkurs "Pokaż swój projekt"
Nie wahaj się - zgłoś swój projekt! Założyłeś własną działalność dzięki wsparciu Funduszy Europejskich? Twój innowacyjny pomysł podbija rynek?

A może Twoja firma, fundacja, stowarzyszenie czy szkoła dynamicznie się rozwinęła? Pochwal się swoim sukcesem i zgarnij nagrody!
Nagraj krótki, amatorski filmik, w którym zaprezentujesz swój projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich. Wejdź na

stronę www.dniotwarte.eu, wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij filmik. Szczegółowe informacje o akcji konkursowej znajdziesz w Regulaminie.
Zgarnij nagrody!
Na zwycięzców czekają: sprzęt video o wartości do 6 tys. zł - I miejsce; kamera o wartości do 4 tys. zł - II miejsce; aparat fotograficzny o wartości

do 3 tys. zł - III miejsce
Przesyłajcie Wasze zgłoszenia do 31 sierpnia 2021 roku!
Więcej: https://dniotwarte.eu/pokaz-swoj-projekt
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BARAN Coś Cię gnębi. A tak być nie po-
winno. Wszystko jest na najlepszej drodze,
powodzenia i sukcesy przyjdą już nieba-
wem. Nie trać czasu na rozmyślania o rze-
czach, których już i tak nie zmienisz. Czasu
nie można cofnąć. Dobry tydzień na podej-
mowanie decyzji związanych z finansami. 
BYK Wydarzy się coś na co długo czekałeś.
Twoja radość będzie tym większa, że wszy-
stko ułoży się po Twojej myśli. W konta-
ktach z partnerem unikaj niepotrzebnych
podejrzeń. Nie szpieguj i nie staraj się kon-
trolować ukochanej osoby. Na brak gotówki
nie powinieneś długo narzekać. 
BLIŹNIĘTA Zachowaj spokój. Pozostaje
Ci tylko cierpliwe czekanie na finał całej
sprawy. Wszelka ingerencja z Twojej stro-
ny może zostać źle odebrana, wręcz Ci
zaszkodzić. Bardzo dobrze ułożą się sto-
sunki rodzinne i partnerskie. Nie zmarnuj
szansy danej Ci przez ukochaną osobę.
RAK Nawarstwi się wiele spraw i proble-
mów, ale doskonale dasz sobie z nimi radę.
Nie możesz tylko popadać w panikę. Od
kilku dni ktoś czeka na Twój telefon. Spra-
wy sercowe pozostaw swojemu biegowi,
nie czyń nic na siłę. W drugiej połowie
tygodnia poczujesz się znacznie lepiej. 
LEW W najbliższych dniach nie ryzykuj.
Gwiazdy nie będą sprzyjały jakimkolwiek

niepewnym posunięciom z Twojej strony.
Sytuacja finansowa na razie się nie zmieni.
Wiele czasu poświęcisz na porządkowanie
starych spraw i nadrabianie zaległości. 
PANNA Z przyjemnością podejmiesz się
nowych zadań i zobowiązań związanych z
wykonywaną pracą. Wydarzy się coś, co
doda Ci dużo energii i chęci do działania.
Nie przejmuj się ewentualnymi przeciwno-
ściami. Pokonasz wszelkie przeszkody i
ostatecznie ze wszystkiego się wywiążesz. 
WAGA Sam komplikujesz sobie życie, a
później masz pretensje do wszystkich o
swoje niepowodzenia. Nie jest jeszcze
za późno, aby to naprawić. Musisz tylko
umieć przyznać się do błędu i przeprosić
za swoje postępowanie. W pogoni za
szczęściem nie zapominaj, co jest naprawdę
ważne.
SKORPION Wkrótce Twoje problemy fi-
nansowe zostaną rozwiązane za sprawą go-
tówki, którą nieoczekiwanie otrzymasz.
Ktoś zrobi Ci miłą niespodziankę. W pracy
nienajlepsza atmosfera. Rywalizacja wyni-
ka jedynie z chęci przetrwania. Nie powi-
nieneś bardzo się tym przejmować. 
STRZELEC Każdy dzień w tym tygo-
dniu przyniesie coś nowego. Wszystko
to sprawi, że czas będzie płynął bardzo
szybko. Będziesz bardzo zabiegany, ale
w dobrym nastroju. Wiele spraw będzie
przebiegało po Twojej myśli. Wykorzy-

staj wszystkie możliwości i okazje, ale nie
zaniedbuj bieżących obowiązków. 
KOZIOROŻEC Koniecznie skontaktuj się
ze swoim przyjacielem. Czeka na Was
wspólna rzecz do zrobienia. Przy okazji spę-
dzicie miło czas, umocnicie więzy, które
Was łączą. Twoja sytuacja finasnowa znacz-
nie się poprawi. Będziesz mógł sobie po-
zwolić na kupienie jakiegoś drobiazgu. 
WODNIK Pojawią się drobne problemy ro-
dzinne. Nie będziesz wiedział jak postą-
pić. Nie chcesz nikogo urazić, a jedno-
cześnie chciałbyś podjąć sprawiedliwą de-
cyzję. Tak się nie da. Któraś ze stron musi
iść na kompromis, a nawet ustąpić. W tej
sprawie kieruj się sercem, a wszystko będzie
dobrze. 
RYBY Pomimo problemów i wielu spraw
do załatwienia będziesz wyglądał kwitnąco.
Nic nie jest w stanie zmienić Twojego na-
stawienia do samego siebie. I to bardzo do-
brze. Pojawią się nowe wydatki, których się
nie spodziewasz. Będziesz więc musiał usz-
czuplić swoje oszczędności. 

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
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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
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