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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA - Wieża Ratuszo-
wa - powstanie, katastrofa, odbudowa
do 24.04.2022, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
nową wystawę czasową "Wieża Ratuszowa
- powstanie, katastrofa, odbudowa". Ekspo-
zycja poświęcona jest 55 rocznicy katastrofy
budowlanej do której doszło 5 stycznia 1967
roku, w wyniku której świdnicki Rynek na
blisko 45 lat pozbawiony został swojego
symbolu.
Wstęp N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica

KABARET HRABI "ARIACI"
Nowa data wydarzenia to: 2.04.2022 go-
dzina 17:00 i 20:00
Zmianie ulega data wydarzenia. Wszy-
stkie bilety wraz z zawartymi danymi po-
zostają ważne i obowiązują w nowym ter-
minie.
Badania dowodzą, że statystyczny Polak
do opery idzie raz na 150 lat. Udając się na
spektakl "Ariaci", będzie można mieć to z
głowy. Hrabi i Jakubiec udowadniają, że
opera może być dla człowieka zrozumiała,
pouczająca, wzruszająca, a nawet zabaw-
na.
Wstęp 100 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY: Maksymilian
Wnęk Metaloplastyka i malarstwo.
18.03.2022 17:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na wernisaż wystawy: Maksymi-
lian Wnęk Metaloplastyka i malarstwo. Wer-
nisaż odbędzie się 18 marca 2022 r. o godzi-
nie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Świdnicy.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

WERNISAŻ WYSTAWY "PABLO PI-
CASSO - GRAFIKA NIEOKIEŁZNANA"
18.03.2022, godz. 18:00
Grafika stanowi jedną z dyscyplin, którymi
zajmował się Picasso. Uprawiał wiele jej
odmian m.in. akwatintę, drzeworyt, linoryt,
staloryt, mezzotintę, preferując jednak lito-
grafię i akwafortę. Teraz ich wyjątkowy wy-
bór będzie można zobaczyć w Galerii Foto-
grafii.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

Recenzje Muzyczne: NOCNY KOCHA-
NEK [heavy metal]
18 marca 2022 godz.19:00 - 22:00
Wstęp: 69 zł  79 zł; miejsce: Świdnicki
Ośrodek Kultury, Rynek 43, Świdnica; orga-
nizator: ŚOK

FAMILIJNE WARSZTATY PLASTYCZ-
NE: "WIOSNA, WIOSNA - ACH TO TY"
19.03.2022, godz. 12:30

Świdnica

NADANIE NUMERU PESEL W ZWIĄZKU Z
KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Podstawa prawna:
Art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa.
Wymagane dokumenty:
Wypełniony i podpisany formularz "Wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem

na Ukrainie" (dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich - parter, pokój nr 6), fotografia spełniająca
wymagania określone w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz posiadane
dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku.

Tryb odwoławczy:
Organ gminy odmawia w drodze decyzji nadania numeru PESEL, w przypadku gdy:

1. fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymagań określonych w art. 29 ustawy z dnia 6
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

2. nie zostały pobrane odciski palców, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 9 ustawy
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa,

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
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W imieniu Świdnickiego Ośrodka Kultury
prowadząca zajęcia Marta Ciućka zaprasza
na kolejne familijne warsztaty plastyczne
dla dzieci. Tym razem działania plastyczne
będą miały na celu przywołać wiosnę, a
pomogą w tym kolorowe wstążki.
Wstęp 10 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

KONCERT WIOSENNY POPARCIA
DLA UKRAINY
24.03.2022, godz. 17:00
Zespoły Krąg, Mokrzeszów i Mała Świdnica
zapraszają na Koncert Wiosenny, który bę-
dzie skromnym gestem poparcia i solidarno-
ści z Ukrainą. W trakcie koncertu odbędzie
się zbiórka dla ogarniętego wojną kraju.
Wstęp 10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

IGOR KWIATKOWSKI - "Tylko śmiech
nas ocali"
25.03.2022, godz. 18:00
"Świat kradnie polskie piosenki", "Koniec
Netflixa", Kąpiel tylko raz w tygodniu", Ko-
biety odnoszą liczne obrażenia" - to kilka z
tematów, z którymi zmierzy się Igor Kwiat-
kowski w swoim premierowym programie
pt. "Tylko śmiech nas ocali".
Wstęp 80/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

I LIGA: ŚKPR Świdnica - Trójka Nowa Sól
26.03.2022, godz. 18:00
Szare Wilki staną przed szansę zrewanżowa-
nia się rywalom za niespodziewaną przegra-
ną w pierwszym meczu.
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR Ś-ca

KONCERT - BRYSKA
26.03.2022, godz. 17:00
Ukrywająca swoje prawdziwe oblicze wokali-
stka Bryska w ostatnich miesiącach może po-
chwalić się większą ilością premier, niż nieje-
den artysta. 21-latka w swoich tekstach bawi
spostrzeżeniami na temat rzeczywistości.
Wstęp 70 zł;  miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

www.expressem.eu

3. potwierdzenie tożsamości nastąpiło na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, a w wyniku
weryfikacji osoby ustalono, iż w systemie Straży Granicznej zamieszczono serię i numer dokumentu
stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

Od decyzji nie służy odwołanie.
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 6, tel. 74 856-28-16
Wzory wniosku dostępne na stronie BiP UM w Świdnicy:
http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125375,nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konflikt
em-na-ukrainie.html

Świdnica

JEDNORAZOWA POMOC W WYSOKOŚCI 
300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?
Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy).
Komu przysługuje pomoc?
Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w
rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar
pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

Na jakiej podstawie będzie ustalana legalność pobytu obywatela Ukrainy?
Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez ko-

mendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został
zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez
Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie teleinformatycznym Straży
Granicznej rejestr obywateli Ukrainy , którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium
Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL.

ciąg dalszy na str. 4
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67. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI
30.03.2022 10:00
Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warsza-
wie i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają
na 67. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI. Zgłoszenia uczestników
należy wysłać na adres: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica do dnia
21.03.2022 r.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

KONCERT BENEFITOWY: Świdnica
dla Ukrainy
02.04.2022 17:00
Zapraszamy na koncert benefitowy świdnic-
kich artystów dla Ukrainy. Jeśli chcesz po-
dzielić się swoją sztuką (obrazy / płyty /
sprzęt muzyczny) w celu wsparcia naszego
benefitu, zapraszamy do kontaktu (truska-
wka@sok.com.pl).
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

PIOTR BAŁTROCZYK
03.04.2022 18:00
Są wciąż dla siebie zagadką, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz większym przekona-
niem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mięczaków.
Wstęp 65 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

KONKURS PALM WIELKANOC-
NYCH
Ostateczny termin zgłaszania palm:
6.04.2022. 
godz. 11.00 - wernisaż wystawy pokonkur-
sowej Nawiązując do polskiej tradycji
przygotowania palm wielkanocnych i
święcenia ich w kościele Świdnicki Ośro-
dek Kultury po raz siedemnasty zaprasza
do wzięcia udziału w konkursie palm wiel-
kanocnych.
Wstęp wolny; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43; organizator: ŚOK

"PRZYCHODZI BABA DO LEKA-
RZA" (komedia muzyczna)
11.04.2022 17:00
"Przychodzi baba do lekarza" to muzyczna
komedia romantyczna z muzyką na żywo!
Mnóstwo zabawnych pomyłek, piosenki
wykonywane na żywo i elementy tańca,
gwarantują niezapomniany wieczór.
Wstęp 110 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"MIĘDZY PŁOTEM A KOWADŁEM"
(spektakl)
23.04.2022 18:00
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Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia udostępnienie gminom danych zawartych w
rejestrze, w drodze teletransmisji danych .

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2
ust. 1 specustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy -
nadaje się numer PESEL.

Rejestracja obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocz-
nie się 16 marca br.

Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli
Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust . 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na
pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynaro-
dowej). W krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym
mowa w art. 449 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, znajdują się informacje m.in. o ochronie między-
narodowej, sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz udzielenie
pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?
Wysokość świadczenia to 300 zł na osobę. Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczegól-

ności na pokrycie wydatków na żywność , odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty
mieszkaniowe.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?
Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy można składać w godzi-

nach 08:00 - 14:30 w pokoju nr 2 przy ul. Franciszkańskiej 7. Formularz wniosku dostępny w języku
ukraińskim do pobrania lub w postaci tradycyjnej w siedzibie Ośrodka.

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo
osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?
Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Świadczenie przyznaje się bez względu

na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące

dane:
◆ imię (imiona) i nazwisko;
◆ data urodzenia;
◆ obywatelstwo;
◆ płeć;
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◆ rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
◆ informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
◆ adres pobytu;
◆ dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej - o ile je posiada;
◆ numer PESEL.

W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektro-
nicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za
pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie
przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez
organ wypłacający świadczenie (np. w kasie). Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania
decyzji.

Ośrodek informuje, że czyni starania aby czynnościom urzędowym, związanym z obsługa
obywateli z Ukrainy, towarzyszyła osoba posługująca się językiem ukraińskim celem poprawy
jakości obsługi klienta.

Świdnica

MIASTO SPRZEDAŁO DZIAŁKĘ
2 883 969 złotych za teren o powierzchni 1,2657 ha - taką cenę uzyskało miasto przy zbyciu

nieruchomości położonej przy ul. gen. Emila Augusta Fieldorfa. Działkękupiła Prokuratura Okręgowa .

W czwartek, 10 marca prezydent Beata Moskal-Słaniewska i prokurator okręgowy Wiesław
Dworczak podpisali akt notarialny sprzedaży nieruchomości. 

Zgodnie z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość
znajduje się na terenie zabudowy usługowej. W miejscu tym wybudowana zostanie nowa siedziba
Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, a docelowo również Prokuratury Rejonowej w Świdnicy.

foto: D.Gębala/UM Świdnica

Ta wzruszająca komedia opowiada historię
dwóch mężczyzn, syna i ojca, którzy są zbyt
uparci, by otworzyć swoje serca jeden na
drugiego. Nie radzą sobie z okazywaniem
uczuć. Rozdzieleni na lata, dziś jako dorośli
mężczyźni, stają wobec siebie zupełnie bez-
radni, czupurni, przytłoczeni emocjami i
oślim uporem.
Wstęp 95/90 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"WĄSIK" (spektakl)
26.05.2022 18:00
Młody, ciamajdowaty (jak o nim mówią zna-
jomi), bezrobotny młody mężczyzna przy-
gotowuje się na pierwszą wizytę przyszłego
teścia, ortodoksyjnego żyda.
Wstęp 100 zł; mejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); oganizator: ŚOK

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

IGOR KWIATKOWSKI - "TYLKO
ŚMIECH NAS OCALI"
25.03.2022, godz. 18:00
Wstęp 80/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
program kabaretowy "Tylko śmiech nas
ocali"  w wykonaniu Igora Kwiatkowskie-
go
"Świat kradnie polskie piosenki", "Koniec
Netflixa", Kąpiel tylko raz w tygodniu", Ko-
biety odnoszą liczne obrażenia" - to kilka z
tematów, z którymi zmierzy się Igor Kwiat-
kowski w swoim premierowym programie
pt. "Tylko śmiech nas ocali"
To spektakl pełen zdziwienia nad światem,
zaskoczenia codziennością, zdumienia, któ-
rego doświadczamy, obserwując rzeczywi-
stość. Igor pokaże Wam, że tu i teraz można
spotkać wiele uśmiechu. Zobaczycie, że
choć życie bywa trudne, to śmiech może nas
ocalić.
Talent i oryginalny styl to sceniczna wizy-
tówka Igora Kwiatkowskiego, a spotkanie
go na żywo nie może równać się z żadnym
innym kabaretowym doświadczeniem.

ciąg dalszy na str. 8
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Od 2014 roku przy ulicy Traugutta 7 w Úwidnicy z powodzeniem funkcjonuje 
Technikum Ortopedyczne. Od wrzeúnia 2022 roku zostanie równieý urucho-

miony  nowy  kierunek:  TECHNIK  WETERYNARII. 
Obecnie zdecydowaliúmy siæ poszerzyã ofertæ edukacyjnà o Technikum 

Weterynaryjne,  jest  to  nowoúã  na  rynku  edukacyjnym w  naszym  regionie.
Wielu techników weterynarii jest "praw¹ rækà" weterynarza. Asystujà przy 

zabiegach, w tym chirurgicznych, wykonujà zabiegi fizykoterapeutyczne, podajà 
zlecone leki, opiekujà siæ zwierzætami w rekonwalescencji.  Ponadto mogà zna-

leêã zatrudnienie w fermach, zakùadach hodowli zwierzàt, zakùadach prze-

twórstwa spoýywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sani-
tarno-weterynaryjnym.

Osoby koñczàce naukæ w naszej szkole zdajà maturæ i egzamin zawodowy.
Absolwenci mogà podjàã pracæ lub rozpoczàã studia na wybranym przez 

siebie  kierunku.
Wiedza i umiejætnoúci zdobyte podczas piæcioletniej nauki sà bardzo dobrym 

przygotowaniem do podjæcia studiów na wydziale medycyny weterynaryjnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do zapoznania siæ z ofer-

tà  szkoùy  na  stronie  www.toswidnica.pl  oraz  wziæcia  udziaùu  w rekrutacji.

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych 

TECHNIK WETERYNARII

Technikum Weterynaryjne i Technikum Ortopedyczne 
w Úwidnicy

ul. Traugutta 7,  58-100 Úwidnica
tel. 74 85 13 157 
tel. 507 466 607

www.toswidnica.pl                 sekretariat@sced.pl



Świdnica

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI
DOTYCZĄCY EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel/ zarządca nieruchomości (mieszkania/domu/budynku
lub lokalu użytkowego) musi złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje można składać w formie:
* papierowej - do właściwego Urzędu 
* elektronicznie - przy użyciu Profilu Zaufanego https://ceeb.gov.pl/
Wzory formularzy dostępne są:
* do pobrania na stronie BIP: http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,13278,deklaracje-ceeb.html
* w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy - w holu przy wejściu lub w pokoju 317
Dla budynków mieszkalnych obowiązuje deklaracja A, a dla niemieszkalnych deklaracja B.
Deklaracje dotyczące budynków/lokali z terenu Świdnicy należy składać w Urzędzie Miejskim

w Świdnicy, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej (pok. 1A).
Plakat str. 32

Powiat Świdnica

NAUKA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY
W III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, przy ul. Kościelnej

32 (tel. +48 74 852 01 11, w godz . od 8 do 15, e-mail: dyrektor1@lo3.net.pl, sekretariat1@lo3.net.pl)

ciąg dalszy na str. 10

Koncert - BRYSKA
26.03.2022, godz. 17:00
Ukrywająca swoje prawdziwe oblicze wo-
kalistka Bryska w ostatnich miesiącach mo-
że pochwalić się większą ilością premier, niż
niejeden artysta. 21-latka w swoich tekstach
bawi spostrzeżeniami na temat rzeczywisto-
ści.
Wstęp 70 zł;  miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Mało kto wie, jak wygląda naprawdę, ale
wiele osób słyszało jej utwory. Ukrywająca
swoje prawdziwe oblicze wokalistka Bryska
w ostatnich miesiącach może pochwalić się
większą ilością premier, niż niejeden artysta.
21-latka w swoich tekstach bawi spostrzeże-
niami na temat rzeczywistości, nie szczędzi
gorzkich słów swoim ex-om w balladach, w
dynamicznych utworach porusza tematy, ja-
kich na próżno szukać we współczesnym po-
pie. Wszystko w takt melodii tak chwytliwych,
że od jakiegoś czasu nucą je prawie wszyscy.
Od kwietnia 2021 roku, kiedy zadebiutowała
singlem "naiwna", przyzwyczaiła fanów do
regularnego wydawania nowej muzyki - czy
to jako oficjalne single, tzw. piosenki pomię-
dzy czy remixy. Wszystkie z nich w tempie
wręcz geometrycznym zdobywają coraz
większe grono fanów. Największym osiąg-
nieciem w radiach był remix jej piosenki
"lato (pocałuj mnie) (MANDEE Remix)" -
piosenka dotarła do 2. Miejsca Krajowej
listy Airplay Chart i stała się jednym z hitów
roku. W jej ślady idzie aktualnie przeróbka
jej innej kompozycji  - odbicie (Mark Neve
Remix) pod koniec stycznia 2022 był naj-
częściej wyszukiwaną piosenką w Polsce w
aplikacji Shazam!
Przed Bryską wciąż premiera jej pierwszej
płyty długogrającej. 11 Utworowe wy-
dawnictwo "jestem Bryska" wydane w li-
stopadzie 2021 w formie cyfrowej i na
winylu nazywane jest mini-albumem.
Znalazł się tam wybór już wydanych sin-
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od 14 marca 2022 r. uruchomiony został oddział przygotowawczy dla uchodźców, którzy przekroczyli
granicę Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium
Ukrainy.

Podkreślić należy, że oddział przygotowawczy to specjalna forma kształcenia dla obcokra-
jowców, którzy w ogóle nie władają językiem polskim. Program nauczania w oddziale przygo-
towawczym będzie opierał się na ramowych planach nauczania i podstawy programowej kształ-
cenia w czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Dla wszystkich uczniów przewidziane są
osobne godziny języka polskiego jako języka obcego. Naukę w oddziale przygotowawczym
mogą rozpocząć uczniowie z Ukrainy, którzy mają ukończone co najmniej 8 lat nauki szkolnej
w systemie edukacji Ukrainy.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym są prowadzone w języku polskim. Oddział
ten został objęty opieką osoby władającej biegle językiem ukraińskim, która w trakcie lekcji służyć
będzie pomocą nauczycielom polskim.

Młodzież z Ukrainy, która włada choć trochę językiem polskim, powinna starać się o przyjęcie
w pozostałych szkołach prowadzonych przez Powiat Świdnicki, gdzie również zostaną oni objęci
stosowną opieką i dodatkowymi zajęciami z języka polskiego.

***
Od 21 marca 2022 r. oddziały przygotowawcze powstaną w:
I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, ul. Pionierów Ziemi Świdnic-

kiej 30, tel. +48 74 858-29-42, kasprowicz@kasprowiczanie.com 
Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu, ul. Tadeusza Kościuszki

31, tel. + 48 74 855-02-33, ogolniak@wp.pl 
Oddział przygotowawczy w III Liceum Ogólnokształcącym, który rozpoczął działalność 14

marca 2022 r., zapełnił się praktycznie w ciągu jednego dnia. Nie ma już miejsc dla kolejnych uczniów.
Stąd decyzja o uruchomieniu kolejnych oddziałów przygotowawczych.

Każdy uczeń oddziału przygotowawczego zostanie do niego zakwalifikowany przez zespół
kwalifikujący, a o ostatecznym przyjęciu do oddziału decydować będzie dyrektor szkoły.

Świdnica

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
NA ULICY SIKORSKIEGO

Od poniedziałku, 14 marca wprowadzono modyfikacje w zakresie tymczasowej organizacji ruchu
na skrzyżowaniu Sikorskiego/Strzegomska. Pojazdy powróciły na prawą stronę jezdni, przy dalszym
utrzymaniu ruchu jednokierunkowego. Prosimy kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi na
oznakowanie w rejonie tego skrzyżowania.

ciąg dalszy na str. 11

gli: "panika", "drama" , "jestem Bryska",
"BFF" a także wspomniane "lato (pocałuj
mnie)" w dwóch wersjach i anglojęzyczna
kompozycja "Burn This Love" (dostępna
tylko na winylu).
Rok 2022 to dla Bryskiej premiera kolejnych
nowych utworów - w tym przepięknej "At-
lantydy", jaka zachwyciła fanów pod koniec
stycznia. W lutym i marcu artystka wyruszy
na swoją pierwszą trasę koncertową wraz z
Luną. Wśród miast, w których zobaczyć i
usłyszeć na żywo będzie można obie panie
są Kraków, Wrocław, Poznań i oczywiście
Warszawa.
A to tylko początek tego co uznawana za
muzyczne objawienie ubiegłego roku Bry-
ska przygotowała dla swoich fanów. Tako
twarz programu RADAR Spotify oraz TIDAL
Rising ciężko pracująca nad kolejnymi muzy-
cznymi premierami, zaskakuje pomysłami i
robi wszystko, aby udowodnić, że pokładane
w niej nadzieje nie były na wyrost.
Więcej o Bryskiej usłyszycie w radiu i znaj-
dziecie na mediach społecznościowych Wa-
szych znajomych ?

KONCERT BENEFITOWY: Świdnica
dla Ukrainy
02.04.2022 17:00
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
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Ulica gen. W. Sikorskiego na odcinku od ul. gen. M. Langiewicza doskrzyżowania z sygnalizacją
świetlną była w złym stanie technicznym. W 2021 roku po uzyskania dofinansowania wyłoniono
wykonawcę prac. Zadanie realizuje  Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Jego koszt to ponad 2 miliony 900 tysięcy złotych. 

Pierwsze roboty drogowe rozpoczęły się we wrześniu. Wykonano już parking dla 34 samochodów
osobowych, postawiono obrzeża, krawężniki, kończone są prace przy zatoce autobusowej i chodni-
kach, ułożono również dwie warstwy masy asfaltowej. Podobny stopień zaawansowania prac jest na
sięgaczu ul. Sikorskiego, który stanowi dojazd do budynków nr 42 a-d.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i nie zanotowano żadnych opóźnień. Wszystkie
roboty są prowadzone bez zastrzeżeń. Przewiduje się,że inwestycja zakończy się w terminie umow-
nym tj. do 15 czerwca bieżącego roku.

foto: D.Gębala/UM Świdnica

Powiat Świdnica

KLASTER ŚWIDNICKA ENERGIA ODNAWIALNA
W dniu 11 marca w rektoracie Uniwersytetu Ekonomiczne we Wrocławiu odbyło się spotkanie

przedstawicieli Klastra Świdnicka Energia Odnawialna oraz Uniwersytetu Ekonomicznego, podczas
którego zawiązano partnerstwo na rzecz wypracowania najlepszych praktyk w zakresie transformacji
energetycznej i społeczności energetycznych, w tym klastrów energii.

Podstawą współpracy Klastra z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu będzie transfer
wiedzy i doświadczeń poprzez prowadzenie badań, upowszechniania ich wyników oraz realizowanie
wspólnych projektów.

W inauguracji porozumienia stron wzięli udział m.in. prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Piotr Fedorowicz - Starosta Świdnicki, Zygmunt
Worsa - Wicestarosta Świdnicki oraz Paweł Łapacz - Prezes Dolnośląskiej Energii Odnawialnej.

Jak zaznaczył na spotkaniu Paweł Łapacz: "Znajdujemy się w przełomowym momencie z punkty
widzenia transformacji energetycznej w skali kraju i Europy. Rosnąca świadomość społeczeństwa w
zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
dla społeczności, determinuje konieczność podjęcia zdecydowanych kroków w kierunku OZE.
Międzysektorowe partnerstwa, takie jak to, które dzisiaj zawiązaliśmy z Uniwersytetem Ekonomi-
cznym we Wrocławiu, są gwarantem realizacji optymalnych i mądrych działań dla wszystkich stron
naszej inicjatywy. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, która przełoży się wspólne osiągnięcie
celu bezpiecznej i zeroemisyjnej gospodarki."

Jeśli chcesz podzielić się swoją sztuką (ob-
razy / płyty / sprzęt muzyczny) w celu wspar-
cia naszego benefitu, zapraszamy do konta-
ktu (truskawka@sok.com.pl).
Planujemy na miejscu uruchomić sprzedaż
podarowanej przez Was sztuki i przedmio-
tów, które zasilą finansowo naszą akcję.
W Klubie Bolko Świdnickiego Ośrodka
Kultury wystąpią:

AKADEMIA ROZWOJU TALENTÓW 

BLUEFACES [synth pop] 

COMMON SWIFT [space rock]
Polski zespół space-rockowy utworzony w
2021 roku w Świdnicy. Wykonują instru-
mentalne kompozycje inspirowane muzyką
filmową, bazujące na gęstej fakturze gitar i
skomplikowanej sekcji rytmicznej. W skład
grupy wchodzą: Patryk Dorobek (gitara),
Wojciech Czarkowski-Guziuk (bas) i Kamil
Dec (perkusja).

FANKLUB [pop] 
Na chwilę obecną szumnie nazwany zespo-
łem duet, w skład którego wchodzi dwoje
muzycznie spokrewnionych dusz, wspólnie
tworzących muzykę z pogranicza popu,
funk’u i elektroniki. Tekstami, kompozycja-
mi i wokalem zajmuje się Małgorzata Sza-
bunia, a za produkcję, aranże i klawisze od-
powiada Maciek Janus.

HAFT [blues rock] 

NEWART [alternatywa] 
Świdnicki duet zadebiutuje na naszej scenie.
Bardzo skryci, ale muzyka przemówi za
nich. Skład: Łukasz (wokal), Łukasz (gitara)

OYA [rock] 
Pochodzą ze Strzegomia i grają energetycz-
nego rock’n’rolla z domieszką punka. W ich
twórczości znajdziecie mocne gitarowe rif-
fy, chwytliwe melodie, oraz spokojne balla-
dy. OYA to rock i pasja! W skład zespołu
wchodzą: Grzegorz Zwoliński (bas), Paweł
Sowa (wokal), Krzysztof Łungowski (gita-
ra), Krzysztof Szary (perkusja)

PLETHORA [metal] 
Ich muzykę śmiało można nazwać progre-
sywną. Charakterystyczną stroną Plethory
jest zaskakujący żeński wokal oraz szybkie,
melodyjne riffy. Aktualnie pracują nad no-
wym wydawnictwem, którego przedsmak
dali w ramach świdnickiej "Setki w Teatrze".
Skład zespołu: Adka Niksińska (wokal),
Krystian Przybylski (gitara), Damian Mikul-
ski (gitara), Sebastian Szarapow (bas), Prze-
mek Regajło (perkusja)

SREDNUSHA [etno-folk] 
Próbują ucieleśnić ideę spotkania bratnich
dusz, podczas którego różne kultury i jako-
ści muzyczne wibrują w jednym wspólnym
głosie. Wespół zespół grają i śpiewają: Ale-
ksandra Knaś (wokal, akordeon) Witek Ko-
waliszyn (flety, duduk ormiański, cymbały,
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Partnerstwo z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu to kolejny duży krok w działaniach
Klastra Świdnicka Energia Odnawialna . Wciąż trwa rekrutacja członków biznesowych do klastra
energii. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem koordynatora mailowo biu-
ro@deo.energy luz telefonicznie +48 733 595 103

Świdnica

MARCIN KŁOS Z II LO
PONOWNIE FINALISTĄ

Marcin Kłos, tegoroczny maturzysta z Bana-
cha, zakwalifikował się do zawodów finałowych
XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej
im. mjr. Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683.

Od Obertyna do Wiednia". Marcin uzyskał
trzeci wynik na Dolnym Śląsku. I część zawo-
dów finałowych odbędzie się 17 marca 2022 r.,
część II w czerwcu, czyli już po egzaminach
maturalnych naszego finalisty. Marcin jako
ubiegłoroczny laureat tej olimpiady ma już
zapewniony 100% wynik na maturze z historii.
Opiekunem ucznia jest pani Zofia Skowroń-
ska-Wiśniewska. Gratulujemy i życzymy po-
wodzenia w finale.

Powiat Świdnica

UCHODŹCY Z UKRAINY 
W INTERNACIE "MECHANIKA"

105 miejsc jest przygotowanych na przyjęcie obywateli Ukrainy, którzy zmuszeni byli do
ucieczki ze swojej ojczyzny z powodu agresji Federacji Rosyjskiej. 

Uchodźcy znajdą schronienie w internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy, który
przeszedł gruntowną modernizację w 2017 roku. Remont przeprowadzony był w ramach inwestycji
pod nazwą "Zwiększenie efektywności powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez
termomodernizację budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, Zespołu Szkół

instrumenty perkusyjne), Paweł Cychowski
(gitara akustyczna, saz), Artur Korzekwa
(instrumenty perkusyjne (m.in. cajon, tab-
la)), Darek Piechowiak (trąbka, puzon, cym-
bały, okaryna, instrumenty perkusyjne)

kolejność i godziny występów do potwier-
dzenia

"MIĘDZY PŁOTEM A KOWADŁEM"
(spektakl)
23.04.2022 18:00
Wstęp 95/90 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"Niedaleko pada jabłko od jabłoni", "Wina
ojca idzie w syna", "Jaki ojciec, taki syn"
Wszystkie te polskie mądrości mieszczą się
w kanadyjskiej komedii Norma Fostera
"Między płotem a kowadłem" ("Mending
fences"). Harry, właściciel gospodarstwa na
dalekiej prowincji, nie widział swojego sy-
na, Drew, szesnaście lat. Przyjeżdża on właś-
nie do ojca z wizytą. Ta wzruszająca kome-
dia opowiada historię dwóch mężczyzn, sy-
na i ojca, którzy są zbyt uparci na to, żeby
otworzyć swoje serca jeden na drugiego. Nie
radzą sobie z okazywaniem uczuć. Rozdzie-
leni na lata, dziś jako dorośli mężczyźni,
stają wobec siebie zupełnie bezradni, czu-

ciąg dalszy na str. 16
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Specjalnych w Świebodzicach oraz internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy". Na dzień
dzisiejszy, w internacie przebywają już 53 osoby a w Schronisku Młodzieżowym na ul. Kanonierskiej
74 osoby.

Ogółem, w Powiecie Świdnickim, przebywa obecnie 2098 uchodźców z ogarniętej wojną
Ukrainy.

MBP Świdnica 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POWSTAJĄCĄ
MONOGRAFIĄ KULTURALNĄ ŚWIDNICY

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia 2016/679
w sprawie przygotowania monografii kulturalnej Świdnicy informujemy, że Gmina Miasto

Świdnica przygotowuje monografię kulturalną Świdnicy obejmującą okres 1945-2020. Bohaterem
zbiorowym publikacji są Instytucje, które działały bądź nadal działają na rzecz upowszechniania
kultury w naszym mieście.

W publikacji opisujemy osoby z imienia i nazwiska oraz zakres podejmowanych działań na rzecz
kultury. Informacje zostały pozyskane z funkcjonujących w ogólnie dostępnym obiegu informacyj-
nym źródeł, jak np.: kroniki, roczniki, publikacje prasowe, filmowe i książkowe, portale i strony
internetowe, monografie instytucji, czy bezpośrednio przekazane z Instytucji. Intencją piszących
monografię jest pełne atencji propagowanie i upowszechnianie dorobku w dziedzinie kultury tychże
osób ze względu na pełnione przez nie funkcje i powiązania z instytucjami kultury.

Administratorem zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą w
Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Może się Pani/Pan z nami
skontaktować listownie na adres podany wyżej, przez e-mail: um@um .swidnica.pl, telefonicznie:
74 8562827. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z Nim skontaktować przez e-mail:
iod@um.swidnica.pl.

Dane osobowe zbierane i publikowane będą w celu realizacji zadania publicznego z zakresu
kultury oraz promocji gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym.

Do danych osobowych będzie mieć dostęp
nieokreślona liczba odbiorców z uwagi na fakt,
że monografia będzie publicznie dostępna dla
każdego, zgodnie z przedstawianymi wyżej in-
formacjami. Dane osobowe będą przetwarzane
do czasu wydania monografii, a następnie będą
publicznie dostępne w monografiach przez czas
nieokreślony.

Każda osoba fizyczna, której administrator
przetwarza dane osobowe ma prawo:
◆ otrzymać od administratora kopię swoich da-

nych osobowych oraz szczegółowe informa-
cje dotyczące przetwarzania tych danych
osobowych;

◆ zażądać usunięcia swoich danych osobo-
wych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie
okoliczności - ale tylko do czasu wydania
monografii;

◆ zażądać we wskazanym zakresie ogranicze-
nia przetwarzania swoich danych osobo-
wych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie
okoliczności;

◆ wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarza-
nia jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione
okoliczności;

◆ wnieść skargę do organu nadzorczego. Orga-
nem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane
kontaktowe znajdują się na platformie
www.uodo.gov.pl.

MBP Świdnica

POMOC HUMANITARNA
DLA UKRAINY

Dzięki Fundacji Rozwoju Ekonomii Społe-
cznej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wał-
brzych - Ukraina oraz Regionalnym Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w biblio-
tece uruchomiona została zbiórka środków finan-
sowych na rzecz pomocy humanitarnej dla
Ukrainy.

Szanowni Państwo,
w związku z napaścią na naszych sąsiadów

na Ukrainie mobilizujemy się do wsparcia i

ciąg dalszy na str. 19

purni, przytłoczeni emocjami i oślim upo-
rem, do których wstydzą się przyznać. Two-
rzy to mnóstwo zabawnych sytuacji. Dyskret-
nym przewodnikiem po obcym im świecie
uczuć jest "kobieta po przejściach", przyjaciół-
ka i partnerka ojca, która jest właścicielką są-
siedniego gospodarstwa. Czy uda się jej pogo-
dzić ogień z wodą, psa z kotem? Gęste nasy-
cenie zabawnych dialogów i sytuacji, okraszo-
ne często pikanterią, a jednocześnie z elemen-
tami ciepła i liryzmu. Ot, jak to życie. Świetna
gra aktorów. To świeży oddech w świecie sztu-
ki zdominowanym przez sensację i farsę. Norm
Foster znany jest od wielu lat polskiemu wi-
dzowi z takich sztuk jak: "Ostra jazda", "Pre-
miera", "Między łóżkami", "Old Love", "Długi
ŁYKend", "Randka w ciemno na dwie pary",
"Przygoda z ogrodnikiem" i kilku innych.
Obsada:
Olga Borys / Magdalena Wójcik / Maja Ba-
rełkowska
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pomocy. Jako przedstawiciele sektorów pozarządowego i publicznego jesteśmy moralnie zobowią-
zani do zorganizowania pomocy i współpracy na jej rzecz. Dlatego Fundacja Rozwoju Ekonomii
Społecznej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wałbrzych - Ukraina oraz Regionalnym Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uruchomiła zbiórkę publiczną środków finansowych na
rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy:
◆ nr zbiórki: 2022/653/OR
◆ nazwa i cel zbiórki: pomoc humanitarna dla Ukrainy.
◆ Pieniądze będą zbierane do oznakowanych puszek oraz można je wpłacać na konto, poniżej

dane konta:
◆ Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha
◆ Bank Credit Agricole
◆ konto numer 93 1940 1076 3050 1784 0009 0000
◆ dopisek - pomoc humanitarna dla Ukrainy.

Wszystkie środki finansowe zgromadzone w ramach zbiórki zostaną przeznaczone na rzecz
pomocy humanitarnej Ukrainie. Dysponentem merytorycznym środków jest Stowarzyszenie Ukrai-
na-Wałbrzych.

MDK Świdnica 

XV PRZEGLĄD
PIOSENKI I PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ

Jury w składzie: Marek Łętowski, Lidia Obi-
dzińska, Tadeusz Szarwaryn po wysłuchaniu 36
solistów oraz 17 duetów i zespołów postanowiło
przyznać nagrody następującym wykonawcom:

1. Michał Kowalczyk z SP Nr 3 Chojnów
2. Elżbieta Stachura z SP Nr 10 Bielawa
3. Filip Bajron z SP Nr 4 Bielawa
4. Natalia Kubiak z SP Nr 7 Bielawa
5. Ewelina Woźniak z II LO Dzierżoniów
6. Zuzanna Złotnicka z I LO Dzierżoniów
7. Klaudia Kutyba z MDK Świdnica
8. Maria Kajewska z MDK Świdnica
9. Duet Jagoda Kipa i Alicja Weigelt z SP Nr
4 Bielawa

10. Zespół Fama z Stowarzyszenie Artystyczne Fart Bielawa
Wyróżnienia następującym wykonawcom:

1. Artur Droś z SP Nr 10 Bielawa
2. Hanna Błachut z SP Nr 7 Bielawa
3. Wiktoria Eliaszewicz SP Nr 4 Bolesławiec
Wyróżnienia Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy za propagowanie twórczości

Mieczysława Kozara - Słobódzkiego.
1. Paula Gancarz z SP Nr 2 Ziębice
2. Duet Kalina Nowakowska i Magdalena Malina z SP Witoszów Dolny

tekst, foto: MDK Świdnica

OSiR Świdnica

TENIS STOŁOWY KLAS 5-6 SP
W tenisie stołowym klas 5-6 szkół podstawowych w Świdnicy najlepsze okazały się dziewczęta

oraz chłopcy z SP 4. W środę 9 marca Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował w ramach
"Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022" turniej tenisa stołowego w młodszej kategorii wiekowej

ciąg dalszy na str. 22

Wojciech Majchrzak / Jakub Wieczorek
Kacper Sasin / Bartosz Obuchowicz / Igor
Obłoza
autor: Norm Foster
reżyseria i tłumaczenie: Mirosław Połatyń-
ski
scenografia i kostiumy: Iza Toroniewicz-
Wyszomirska

"WĄSIK" (spektakl)
26.05.2022 18:00
Wstęp 100 zł; mejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); oganizator: ŚOK

Młody, ciamajdowaty (jak o nim mówią zna-
jomi), bezrobotny młody mężczyzna przy-
gotowuje się na pierwszą wizytę przyszłego
teścia, ortodoksyjnego żyda.
Przygotowania idą zgodnie z planem do mo-
mentu awarii maszynki do golenia, wskutek
czego pod nosem naszego bohatera zostaje
malutki jednak rzucający się w oczy wąsik,
Wąsik, który wszystkim kojarzy się z pew-
nym "dyktatorem", i który tego wieczoru
trochę narozrabia.
Co dziwne, każdy z bohaterów inaczej re-
aguje na widok wąsika. Jak zareaguje przy-
szły tatuś, jak narzeczona, a jak dozorca
bloku? No i jak to wszystko się skończy?
Wszystko wyjaśni się na scenie!
Dobra zabawa i śmiech do łez gwarantują:
Milena Staszuk
Radek Pazura
Michał Koterski
Jarek Boberek
Rafał Cieszyński
Reżyseria: Jan Jankowski
Asystent reżysera: Rafał Grzegorzewski
Scenografia i tłumaczenie: Witold Stefaniak
Kostiumy: Katarzyna Kwiecień

**********************************
XVIII Konkurs Piosenki 

dla Dzieci i Młodzieży
"PRZEBÓJ z JAJEM‘2022" 

Regulamin
I. Organizatorem Konkursu Piosenki "Prze-
bój z jajem" jest Młodzieżowy Dom Kultury
im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w
Świdnicy.
II. Konkurs odbędzie się 1 kwietnia  2022
roku w Klubie BOLKO, plac Grunwaldz-
ki11 od godz. 11.00
III. Celem konkursu jest 
popularyzacja śpiewania wśród dzieci i mło-
dzieży
samokształcenie muzyczne, możliwość nie-
zależnej prezentacji ulubionych przebojów
oraz sprawdzenia siebie, także aktorsko  
poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnio-
nych i promowanie młodych talentów  
IV. Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla dzieci i mło-
dzieży szkoły podstawowej ( kl. 1 - 8 ) oraz
szkół średnich ze szkół oraz placówek
oświatowych  
- udział brać mogą soliści i małe zespoły wo-
kalne i wokalno - instrumentalne  (do 6 osób)
- uczestnicy przygotowują  jedną piosenkę w
języku polskim, która zaistniała na rynku
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dla klas 5-6. Do zawodów, które odbyły się w Hali Zawiszów przy SP 1 przystąpiły trzy drużyny
dziewcząt i pięć zespołów chłopców reprezentujących świdnickie podstawówki. W obu kategoriach
zwycięsko z turnieju wyszli pingpongiści z SP 4. System rozgrywek w tenisie stołowym w rywalizacji
szkolnej polega na wygraniu spotkania do trzech zwycięskich meczów. Najpierw rozgrywane są dwa
single i debel, a gdy to nie daje zwycięstwa grane są kolejne dwa mecze singlowe. W kategorii
dziewcząt SP 4 łatwo wygrało z drużyną SP 6. Podobnie zespół SP 8 pokonał 3-1 szóstkę. O
zwycięstwo przyszło walczyć czwórce z ósemką. Mecz okazał się bardzo wyrównany. Dopiero po
dodatkowych grach singlowych 3-2 lepsze okazały się dziewczęta z SP 4. Wśród chłopców zawod-
nikom SP 4 szło już trochę łatwiej. W grupie eliminacyjnej wygrali bez straty meczu najpierw z NSP
Bliżej Dziecka a następnie z SP 6. W fazie finałowej mecz z drużyną SP 8 kończył się dodatkowymi
singlami i wynikiem 3-1. Ostatnie spotkanie o pierwsze miejsce w turnieju pingpongiści z czwórki
wygrali 3-0 z zespołem SP 2.

Na zakończenie zawodów zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni
zostali najlepsi zawodnicy: Franciszek Kościołek (SP 2), Kornelia Rostkowska i Michał Maliszewski
(SP 4), Hanna Adamska i Franciszek Jeziorny (SP 6), Maja Kistela i Franciszek Halicki (SP 8), Łukasz
Półbrat (NSP Bliżej Dziecka).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):

Dziewczęta:
1. SP 4 - 10 pkt
2. SP 8 - 8 pkt
3. SP 6 - 7 pkt
Chłopcy:
1. SP 4 - 10 pkt
2. SP 2 - 8 pkt
3. SP 8 - 7 pkt
4. NSP Bliżej Dziecka - 6 pkt
5. SP 6 - 5 pkt

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica
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fonograficznym jako przebój (gatunek do-
wolny - piosenki kabaretowe lub w kabare-
towym wykonaniu przboje dziecięce, rocko-
we, pop, mel. tradycyjne itp.) 
- wykonawcy przygotowany utwór  prezen-
tują z dowolnym akompaniamentem (akom-
paniator, zespół instrumentalny, półplay-
back) lub a cappella.
- występ każdego uczestnika powinien na-
wiązywać do kabaretowej formuły konkursu
np. tematyka piosenek, żartobliwe wykona-
nie, skecz z piosenką, strój itp. - pomysło-
wość wykonawcza, forma kabaretowa i hu-
mor w prezentacji ulubionego przeboju będą
dodatkowym atutem.
- uczestnicy mogą zgłaszać się  poprzez
szkoły, placówki kultury, 
- zgłoszenia pisemne wyłącznie na kartach
zgłoszeń przyjmowane będą do dnia
25.03.2022 r. pod adresem:
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy  ul.
Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica  
bądź  tel./ faksem - (074) 851-33-30
lub e-mail: dzialimprez@mdk.swidnica.pl  
KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNA NA
STRONIE INTERNETOWEJ MDK:
www.mdk.swidnica.pl
V. Ocena i nagrody:
uczestnicy walczyć będą o tytuł Grand Prix
oraz nagrody i wyróżnienia w następujących
kategoriach wykonawczych:
-  soliści kl. 1-3 (7 - 9 lat) ,szkoły podstawo-
wej, 
-  duety i zespoły kl. 1-3 (7 - 9 lat),szkoły
podstawowej,
-  soliści kl. 4-8 (10-15 lat) szkoły podstawo-
wej
-  duety i zespoły kl. 4-8 (10-15 lat) szkoły
podstawowej
- soliści szkoły średnie
- duety i zespoły szkoły średnie
(w zależności od rodzaju zgłoszeń możliwy
jest  też podział na dwie kategorie: soliści
oraz duety i zespoły )
Jury oceniać będzie: dobór repertuaru zwią-
zany z charakterem konkursu, interpretację
wokalno-sceniczną, poziom warsztatu wy-
konawczego. Playback niedopuszczalny!!!
- organizator  przewiduje nagrody dla laure-
atów, ufundowane przez organizatorów i
sponsorów 
- organizator przewiduje nagrodę za naj-
śmieszniejsze i najbardziej pomysłowe prze-
branie , odzwierciadlające charakter konkur-
su i śpiewanej piosenki
wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe
dyplomy.
VI. Sprawy organizacyjne:
soliście nie powinien towarzyszyć chórek na
żywo, taki podmiot będzie traktowany jako
zespół
VII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka ko-
nieczność i prawo ostatecznej interpretacji
powyższego regulaminu.







OSiR Świdnica

CZWÓRKI - MINISIATKÓWKA CHŁOPCÓW KLAS 6 SP
W poniedziałek 14 marca w Hali Zawiszów przy SP 1 w Świdnicy rozegrane zostały zawody Czwórek siatkarskich chłopców klas 6. Do turnieju

organizowanego przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zgłosiły się trzy reprezentacji świdnickich podstawówek, które rywalizowały między sobą
systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Aby aktywizować większą ilość zawodników w tej dyscyplinie sportu system rozgrywek polega
na grze w pierwszym secie czwórką zawodników plus rezerwowy, natomiast w drugim secie gra kolejna czwórka drużyny plus rezerwowy. W
ewentualnym tie-breaku dozwolony jest już do-
wolny skład czwórki na boisku. W świdnickiej
rywalizacji minisiatkówki składów czteroosobo-
wych najlepiej wypadli zawodnicy z SP 8, którzy
jedynie z drużyną SP 6 musieli zwycięsko koń-
czyć spotkanie dopiero w tie-breaku. Mecz o
drugie miejsce pomiędzy reprezentacjami SP 6 i
SP 4 tylko w pierwszym secie był bardzo wyrów-
nany, drugiego szóstka wygrała już łatwo zdoby-
wając drugie miejsce na podium. Na zakończenie
turnieju organizator przygotował dla drużyn pa-
miątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni zo-
stali też najlepsi zawodnicy: Aron Podolski (SP
4), Filip Przyborowski (SP 6), Michał Słowiko-
wski (SP 8).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

1. SP 8 - 10 pkt
2. SP 6 - 8 pkt
3. SP 4 - 7 pkt

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

GOSPODARZE TRIUMFUJĄ W WIELKIM STYLU
Trzykrotni mistrzowie  Międzynarodowego Memoriału Piłkarskiego Grzegorza Solarza nie zdołali  obronić tytułu. Zespół Akademii Piłkarskiej

Reissa Poznań ponownie był  bardzo groźny, znów uplasował się na podium, ale tym razem nie wdrapał  się na sam szczyt. Po fantastycznych zawodach
nowymi mistrzami zostali  gospodarze - piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, którzy w trakcie  ośmiu rozegranych spotkań nie stracili nawet
gola(!)

To było znów wielkie granie na sztucznej  murawie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Turniej poświęcony  pamięci wieloletniego trenera
biało-zielonych grup piłkarskich rozpoczął  się w piątkowe popołudnie, był rozgrywany przez całą sobotę, a  zakończył się w niedzielę, 13 marca około
godz. 15.00. Dwanaście drużyn  na starcie walczyło najpierw systemem każdy z każdym w dwóch grupach,  które wyłoniono podczas oficjalnej ceremonii
losowania na kilkanaście  dni przed startem imprezy. Tegoroczna obsada mogła robić wrażenie, bo  oprócz polskich drużyn z czterech województw
(wielkopolskie,  kujawsko-pomorskie, śląskie i dolnośląskie), w akcji obserwowaliśmy  zespoły z Czech i Słowacji. Do tego stawka była wysoka, bowiem
oprócz  pucharów drużynowych i medali, rywalizowano również o nagrody  indywidualne i bony na zakup sprzętu sportowego przygotowane przez
organizatora wydarzenia - klub piłkarski IgnerHome Polonia-Stal  Świdnica. W puli sprzętowej było blisko 3000 złotych, a na najlepszych  uczestników
czekał ponadto sprzęt elektroniczny!

Już pierwszy dzień okazał się niezwykle  interesujący. Na otwarcie turnieju dotychczasowi mistrzowie po raz  pierwszy w historii naszych rozgrywek
musieli uznać wyższość  przeciwnika. Po trzech latach licznik meczów bez porażki Akademii  Piłkarskiej Reissa Poznań został zatrzymany. Ich pogromcą
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została czeska  drużyna FK Nachod (1:0) i jak się okazało na finiszu, ta porażka  okazała się bolesna w skutkach. W grupie poznaniacy bezbramkowo
zremisowali jeszcze z gospodarzami i z zaledwie jednym punktem  awansowali do grupy mistrzowskiej. Znacznie lepiej szło z początku  podopiecznym
trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka.  Biało-zieloni wygrali grupę A, bo oprócz remisu z Reissem, sięgnęli po  cztery wygrane. Po
przepisaniu wyników pomiędzy zainteresowanymi  zespołami wychodzącymi do grupy mistrzowskiej mieliśmy 4 "oczka" -  wygrana z FK Nachod 1:0
i bezbramkowy remis z Akademią Piłkarską Reissa  Poznań.

Palmę pierwszeństwa w grupie B od samego  początku utrzymywali goście z województwa kujawsko-pomorskiego. Sportis  Łochowo rozpoczął z
wysokiego "C" i szybko stał się rewelacją  rozgrywek. Pięć grupowych wygranych i bilans goli 11:0 pozwolił na pewny  triumf w grupie B i przepisanie
aż 6 punktów do grupy mistrzowskiej.  Tam ich marsz trwał dalej. W sobotni wieczór Sportis pokonał 1:0 FK  Nachod, ale i świdniczanie oraz poznaniacy
nie zamierzali odpuszczać.  IgnerHome Polonia-Stal wygrała z Karkonoszami Jelenia Góra 4:0,  natomiast Reiss zwyciężył w derbach Wielkopolski
Suchary Suchy Las 3:1. W  przedostatniej kolejce łochowianie stracili po raz pierwszy gola i  zgubili punkty, ulegając Reissowi 0:1, a gospodarze po
zaciętym boju  pokonali 1:0 Suchary Suchy Las. O wszystkim miał zadecydować ostatni -  48. mecz turnieju pomiędzy IgnerHome Polonią-Stal Świdnica
a Sportisem  Łochowo. Świdniczanom wystarczał remis i tak też się stało. Dzięki  bezbramkowemu rezultatowi turniejowe zwycięstwo po raz pierwszy
powędrowało na konto IgnerHome Polonii-Stali Świdnica dowodzonej przez  trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka. Drugi był Reiss,
który  wyprzedził Sportis tylko lepszym bilansem bezpośredniej konfrontacji.

Po zakończeniu ostatniego starcia  potrzebna była jeszcze dodatkowa rozgrywka. Dwójka zawodników  legitymowała się dorobkiem pięciu trafień,
a trzeba było wyłonić  najlepszego strzelca turnieju. Naprzeciw siebie stanęli Maciej  Kwaśniewski (MKS Żory) i zawodnik miejscowej ekipy - Krystian
Monica.  Już w pierwszej kolejce więcej zimnej krwi zachował ten pierwszy,  wygrywając pojedynek. Głosami trenerów wybrano także najlepszego
bramkarza i zawodnika całych zawodów. Golkiperem czwartej edycji  Międzynarodowego Memoriału Piłkarskiego Grzegorza Solarza został  zawodnik
Akademii Piłkarskiej Reissa Poznań - Oskar Kaźmierczak. MVP  turnieju została z kolei Zosia Burzan z MKS-u Żory. Zawodniczka ze  Śląska dyrygowała
grą własnego zespołu, sama strzeliła cztery gole i  była niezwykle ważnym ogniwem swojej drużyny. Nic dziwnego, to w końcu  mistrzyni Polski w
futsalu, która podczas tego krajowego czempionatu  została także wyróżniona tytułem najlepszej zawodniczki całej imprezy.

Około 15.00 na trybunach stadionu  Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji doszło do oficjalnej ceremonii  zakończenia turnieju. Oprócz
prezesa IgnerHome Polonii-Stali Świdnica,  Dariusza Stachurskiego dzielnych sportowców nagradzali również:  najbliższa rodzina patrona
turnieju Grzegorza Solarza - żona Dorota,  córka Paulina i syn Krzysztof, wiceprezydent Świdnicy - Jerzy Żądło,  Joanna Ziniewicz i Natalia
Maliszewska z firmy IgnerHome, Piotr Mikos z  firmy SunOne, Wojciech Głowacki z Sadu Burkatów i Andrzej Cochara z  firmy Mineral Zdrój.
Na wszystkich zawodników czekały okazałe medale, a  na drużyny puchary za wywalczone miejsca. Oprócz króla strzelców,  najlepszego
bramkarza i MVP zawodów, wybrano także najlepszych dwunastu  graczy swoich drużyn. Wręczono także bony pieniężne do wykorzystania w
firmie JAKO Polska w postaci sprzętu sportowego. Zostały one  przygotowane przez organizatora turnieju - klub IgnerHome Polonia-Stal
Świdnica. Bon na kwotę 300 zł trafił do MKS-u Żory - czyli drużyny,  która okazała się najlepsza w grupie srebrnej. Sportis Łochowo sięgnął  po
bon na kwotę 500 zł, a na Akademię Piłkarską Reissa Poznań czekało  800 zł. Ten najcenniejszy talon o wartości 1200 zł podniesiony został w
górę przez gospodarzy tego prestiżowego turnieju.

Organizatorem trzydniowego wydarzenia  był klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica. Sponsorami turnieju byli:  Urząd Miasta Świdnica, partner
tytularny - firma IgnerHome,  Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Świdnica, Starostwo Powiatowe w  Świdnicy, Świdnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji,  Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, SunOne - instalacje  fotowoltaiczne, JAKO Polska, Sad w Burkatowie i Mineral
Zdrój.

Zwycięzcy wystąpili w składzie:  Mateusz Sikora, Michał Oleś, Michał Hajduga, Wiktor Duda, Mikołaj  Kozar, Filip Stelmach, Natan Dudek, Filip
Zwierzyna, Piotr Waśniowski,  Mateusz Politański, Krystian Monica, Krzysztof Orzechowski, Krystian  Grzybowski, Jakub Zienkiewicz, Maciej
Kaźmierczak, Krzysztof Ungurian.  Trenerzy: Mariusz Krupczak i Szymon Krupczak.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
Materiał VIDEO z ceremonii zakończenia turnieju (Mariusz Ordyniec): https://www.youtube .com/watch?v=je9jTnNuHbQ&feature=emb_logo 

Świdnica

STRAŻ MIESKA interweniowała
Straż Miejska w Świdnicy przyjmuje każdego dnia 20-25 zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta. Każde zgłoszenie jest dla nas ważne i każde

traktujemy z należytą uwagą. Niektóre zgłoszenia wymagają szybkiej reakcji, inne można zrealizować w drugiej kolejności. Są jednak sprawy, które nie
mogą czekać i musza być załatwione natychmiast. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę nasza jednostka włączyła się do akcji pomocy dla ofiar tej
bestialskiej agresji. Każdego dnia otaczamy opieką uchodźców, którzy trafiają do Centrum Przesiadkowego Świdnica Miasto. Tutaj każdy z nich może

napić się gorącej herbaty, zjeść posiłek, chwilę odpocząć. Ci którzy są tylko przejazdem mogą otrzymać środki higieny osobistej, artykuły do
bezpośredniego spożycia, napoje. Ci którzy szukają pomocy w naszym mieście zostają przewiezieni do Świdnickiego Centrum Pomocy Ukrainie.
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Klasyfikacja końcowa:
 1. IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
 2. Akademia Piłkarska Reissa Poznań
 3. Sportis Łochowo
 4. Suchary Suchy Las
 5. FK Nachod
 6. Karkonosze Jelenia Góra
 7. MKS Żory
 8. Łużyce Lubań
 9. WKS Śląsk II Wrocław
 10. Reprezentacja Okręgu Trutnov
 11. PSC Pezinok

 12. WKS Śląsk I Wrocław
Najlepsi zawodnicy swoich drużyn:
Patrik Losonci (PSC Pezinok)
Kacper Flejszerowicz (WKS Śląsk I Wrocław)
Jakub Trojan (WKS Śląsk II Wrocław)
Bartosz Medecki (Łużyce Lubań)
Kacper Melerski (MKS Żory)
Pavel Cerman (Reprezentacja Okręgu Trutnov)
Dawid Michalski (Karkonosze Jelenia Góra)
David Kotlan (FK Nachod)
Adrian Jaster (Sportis Łochowo)
Marcel Brosz (Suchary Suchy Las)

Kacper Banasiak (Akademia Piłkarska Reissa
Poznań)
Krystian Monica (IgnerHome Polonia-Stal
Świdnica)
Najlepszy bramkarz turnieju:
Oskar Kaźmierczak (Akademia Piłkarska Reissa
Poznań)
Najlepszy zawodnik turnieju:
Zosia Burzan (MKS Żory)
Najlepszy strzelec turnieju:
Maciej Kwaśniewski (MKS Żory) - 5 trafień
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Rejestracja,zaopatrzenie w zapas żywności, środki higieniczne, odzież i wszystko inne co  jest im potrzebne aby mogli stworzyć w naszym mieście choć
namiastkę swego domu. W końcu uchodźcy trafiają już do miejsca zakwaterowania. Gdy pytamy ich czego jeszcze im potrzeba niemal zawsze słyszymy
tą samą odpowiedź - "chcemy się umyć i spać". Historie jakie opowiadają z każdego wyciskają łzy. Czym innym jest obraz widziany w telewizji a czym
innym jest rozmowa z ludźmi, którzy to osobiście przeżyli. Uciekając z Ukrainy mogli zabrać jedynie niewielki bagaż, do którego musieli spakować,
jak mówią, całe swoje życie. Czasami słyszymy, że ich domu już nie ma a bliscy zaginęli lub walczą z najeźdźcą. Jednak słowa jakie najczęściej słyszą
nasi funkcjonariusze to - "dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy". Potem są już tylko łzy

Nasi pracownicy tak jak niemal cała Polska wspierają ofiary wojny. Straż Miejska w Świdnicy przekazała dla walczących za swoja ojczyznę kamizelki
kuloodporne.

Gmina Świdnica

4 KWIETNIA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W GMINNYM PROGRAMIE
DOTUJĄCYM WYMIANĘ "KOPCIUCHÓW"

WÓJT GMINY ŚWIDNICA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA STAREGO
TYPU WYKORZYSTUJĄCYCH PALIWO STAŁE NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W NIERUCHOMOŚCIACH O CHARAKTERZE
MIESZKALNYM POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA.

 WNIOSKI O UDZIELENIE DOTACJI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE OD 4 DO 12 KWIETNIA 2022 R., W PUNKCIE INFORMACYJNYM
URZĘDU GMINY ŚWIDNICA STANOWISKO NR 100.

Wniosek powinien być wypełniony w całości na obowiązującym w 2022 r. wzorze !!!, opatrzony podpisem Wnioskodawcy oraz zawierać wszystkie
niezbędne załączniki.

 Do wniosku należy dołączyć:
1. W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez

jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i
rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika (zaznaczony pkt. 2 we wniosku o dotację) należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo.
3. W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.
4. W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, posiadającą wspólną kotłownię z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty

załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła wraz z pełnomocnictwem do
reprezentowania wspólnoty przez Zarządcę .

Wszystkie wnioski złożone przed bądź po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 O dofinansowanie mogą ubiegać się :
1. osoby fizyczne będące właścicielem lub współwlaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkanego,
2. wspólnota mieszkaniowa, której członkowie są osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub współwłaścicielami lokali i korzystają z ciepła

wytworzonego we wspólnej kotłowni.
Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł. (słownie: siedem

tysięcy złotych).
Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.:
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1. kotły gazowe,
2. piece zasilane prądem elektrycznym,
3. kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
4. kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) ,
5. pompy ciepła.
Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest trwała likwidacja głównego źródła ciepła starej generacji oraz niezaleganie przez

Wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Świdnica.
Kolejność osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, ustala się na podstawie kolejności złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Świdnica.
Osoby zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania zostaną poinformowane pisemnie o terminie i miejscu zgłaszania się do tut. Urzędu w celu

podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie w/w terminu uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z dotacji.
Zakwalifikowanie wydatków rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
Dotacja nie może być udzielona , jeżeli zadanie zostanie wykonane przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.
Wnioski obowiązują tylko w roku kalendarzowym w którym zostały złożone.
Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Zespole Ochrony Środowiska pokój 310 II piętro Urzędu Gminy Świdnica, a

także pod numerem telefonu: 74 852 30 67 wew. 310 oraz na stronie www.gmina.swidnica.pl
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.
Druk wniosku oraz pozostałe załączniki dostępne są w pok. 310 Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej Urzędu.

Gmina Świdnica

WÓJT GMINY SPOTKAŁA SIĘ Z SOŁTYSAMI W DNIU ICH ŚWIĘTA
W piątek 11 marca br. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji wójt gminy Teresa Mazurek wraz zastępcą Bartłomiejem Strózikiem

i przewodniczącą Rady Reginą Adamską spotkali się z sołtysami gminy Świdnica, aby podziękować im za trud i pracę, jaką wkładają każdego dnia w
realizację swoich zadań. Podczas uroczystego spotkania nie zabrakło występów przedszkolaków z Przedszkola w Pszennie, życzeń i uśmiechów. W tym

dniu oficjalnie powitano nową sołtys Lubachowa Magdalenę Fumułę i sołtysa Bystrzycy Górnej Mariana Gębskiego, a także podziękowano ustępującym,
byłym już włodarzom wsi z tych miejscowości, Anecie Dzamarze-Szakiel i Zbigniewowi Siwakowi.

Dzień 11 marca był doskonałą okazją aby podziękować sołtysom za  poświęcenie na rzecz lokalnych społeczności, jak i zaangażowanie w każde
powierzone zadanie. Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz działalności sołeckiej, a także wytrwałości w
konsekwentnym realizowaniu zamierzonych planów i gotowości do stawiania czoła nowym wyzwaniom. Szczególnie teraz kiedy zdajemy sprawdzian
z solidarności, pomagając uchodźcom z Ukrainy. Wiem, że nasze sołectwa odpowiedziały na apel o pomoc uciekającym przed wojną. Wspierają lokalnie
przybyłych do naszej gminy uchodźców, a także przekazują potrzebną pomoc na Ukrainę. Dziękuję również za organizację licznych inicjatyw w okresie
pandemii koronawirusa na terenie naszych miejscowości - mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

Miłym akcentem tego dnia był występ przedszkolaków z Przedszkola "Bajkowa Dolinka" w Pszennie. Niespodziankę przygotowała także sołtys
Komorowa Władysława Łach, przygotowując na
dzień 11 marca okolicznościowy wiersz.

Dzisiaj w Pszennie na spotkanie z gminy
Świdnica są sołtysi zebrani.

11 marca mamy święto dzisiaj, Państwo do-
ceniło tak rangę sołtysa.

Wieś by z gminą dobry kontakt miała, ze swej
społeczności sołtysa wybrała.

Sołtys we wsi wówczas zaufanie budzi, gdy
nie chowa głowy w piachu, lecz jest blisko ludzi.

A więc koleżanki i koledzy sołtysi, uczcijmy
to nasze święto, poświętujmy dzisiaj.

A nasza pani wójt też gorsza nie była, na
uroczyste spotkanie dziś nas zaprosiła.

Więc i my wójtowej też okażmy wdzięczność,
złóżmy na jej ręce tych kwiatów naręcza.

***
Sołtys to przedstawiciel lokalnej społeczno-

ści wiejskiej. Od 1990 roku jest organem wyko-
nawczym jednostki pomocniczej gminy - sołec-
twa. Zostaje wybrany przez zebranie wiejskie, a
jego działalność wspiera rada sołecka. Przysłu-
guje mu ochrona prawna taka jak funkcjonariuszom publicznym. sołtysi dysponują funduszem sołeckim, z którego mogą wspierać lokalne inicjatywy
społeczne czy kulturalne. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysów ustalone są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.
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– Kaýdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.
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BARAN Po okresie długiego zastoju wszystko
ruszy do przodu. Przestaniesz narzekać i zasta-
nawiać się nad sensem tego, co robisz. Dowody
pojawią się już w piątek. Ktoś, kogo darzysz
sympatią wyśle do Ciebie jakiś sygnał. Postaraj
się nadawać na tej samej fali. 
BYK Zapragniesz czegoś, na co teraz nie możesz
sobie pozwolić. Wpadniesz z tego powodu w zły
humor i będziesz wszystkich obwiniał o taki stan
rzeczy. Nie można mieć wszystkiego. Być może
wkrótce sytuacja się polepszy i Twoje marzenie
się zrealizuje. 
BLIŹNIĘTA Ostatnie niepowodzenia nie po-
winny wprawiać Cię w rozpacz. Jedna bitwa nie

przesądza o wyniku wojny. Przy zastosowaniu
innych środków jesteś w stanie poradzić sobie ze
wszystkim. Więcej cierpliwości i wiary w siebie.
W tym tygodniu szczęśliwym dniem będzie dla
Ciebie sobota. 
RAK Sprawy uczuciowe ułożą się po Twojej
myśli. Wszystkie niepewności zostaną rozwiąza-
ne, a bliska osoba otworzy przed Tobą swoje
wnętrze. Będą zwierzenia, wspólne marzenia i
plany. Atmosfery nie zakłócą nawet pewne przej-
ściowe problemy, z jakimi się zetkniesz w nad-
chodzących dniach. 
LEW W pracy wydarzy się bardzo wiele. Doj-
dzie wiele nowych obowiązków, wiele spraw
ruszy z miejsca. Ważne abyś był zorganizowany
i systematyczny. Dzięki tym cechom uporasz się
z obowiązkami. Sprawy rodzinne potoczą się
inaczej niż tego oczekiwałeś. Jednak wszystko
jeszcze można naprawić. 
PANNA Gotówka którą otrzymałeś powinna być
rozsądnie wydana. Nie możesz sobie teraz po-
zwolić na zbędne wydatki, tym bardziej że nadal
z czymś zalegasz. Ten tydzień będzie obfitował
w spotkania towarzyskie. Spróbuj skorzystać z
rad przyjaciół, jak poradzić sobie ze sprawami
finansowymi. 
WAGA Zostaniesz mile czymś zaskoczony.
Powróci do Ciebie dobry humor, będziesz na
topie. Uważaj jednak na to jak postępujesz w
stosunku do bliskiej osoby. Nie może ciągle
pozostawać w Twoim cieniu. Poświęć jej wię-
cej uwagi. Może zaproś ją w jakieś miłe, ro-
mantyczne miejsce. 
SKORPION Kto pod kim dołki kopie - sam w
nie wpada. Twoje kombinacje zostały przejrzane.
Tylko patrzeć a cała sprawa wybuchnie. Postaraj
się wszystko odkręcić, póki jest na to czas i

sprzyjające okoliczności. Znaczna poprawa w
sprawach finansowych. Na horyzoncie ciekawe
perspektywy. 
STRZELEC Nareszcie koniec wszelkich nie-
powodzeń. Z każdym dniem będzie coraz le-
piej i tylko lepiej. Nikt i nic nie będzie w stanie
Cię zdenerwować, bowiem wydarzy się wiele
dobrego. W portfelu niezbyt bogato, ale za to
bez długów i zobowiązań. Ale wkrótce i to się
zmieni.
KOZIOROŻEC W ciągu najbliższych dni po-
chłoną Cię sprawy domowe. Okaże się, że trze-
ba zmienić plany i pewne rzeczy zrealizować
wiele szybciej. Będzie się to wiązało z pewny-
mi wydatkami, ale na wszystko wystarczy Ci
gotówki. Postaraj się brać pod uwagę zdanie
rodziny, niech oni też mają coś do powiedze-
nia.
WODNIK Wiosenna aura sprawi, że będziesz
chciał coś w sobie zmienić. I to zarówno w swoim
wnętrzu jak i wyglądzie. Nie będzie to łatwe przy
niezbyt zasobnym portfelu. Jednak jak dobrze
pogłówkujesz... Nadszedł czas aby pogodzić się
z kimś, z kim jesteś skłócony. 
RYBY Wiele Ryb ogarnie apatia i znużenie. Za-
pragniesz czegoś nowego, czegoś co odmieniło-
by Twoje życie codzienne. Tak naprawdę niewie-
le można zmienić już od zaraz. Jednak stopniowo
jesteś w stanie pewne rzeczy zorganizować ina-
czej. Musisz tylko ułożyć sobie jakiś plan działa-
nia i dokładnie go realizować. 

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

U S Ł U G I 
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

◆ SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie
("pełna własność" z KW) położone jest w
Świdnicy na Osiedlu Młodych w atrakcyj-
nym budynku wybudowanym metodą tra-
dycyjną - z cegły w 1993r. Składa się z 4
pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc
o łącznej powierzchni 75 m kw. oraz du-
żego balkonu a także piwnicy 5 m kw..
Położenie lokalu na 4/4 piętrze. Ściany
malowane farbami emulsyjnymi, na pod-
łogach mozaika parkietowa. Łazienka ob-
licowane glazurą.Cena 340 000 zł - do
negocjacji! Kontakt: 600 950 193 w godz.
10 - 21.

◆ Sprzedam mieszkanie w Świebodzicach,
57 m kw., po generalnym remoncie. Tel.
721 397 188.

N I E R U C H O M O Ś C I
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III piętro, do wykończenia, Cen-
trum, cena 225.000 zł
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł 
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-
lice ul. Pakowej 220.000 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 Oś. Młodych 330.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,
190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewani emiejskie, oś.
Młodych 420.000 zł
0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie elektrczne -
kominkowe, Zarzecze 264.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewani emiejskie -
309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący,
Bystrzyca Dolna 430.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
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 -
265.000 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

0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -
265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł 
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV piętro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I piętro, winda, miejsce
parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
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 150 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 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m
kw.
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:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie
gazowe, Zawiszów 3.500 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 + zaplecze
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 - kotłownia 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 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
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:

0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący, Bystrzyca Dolna
430.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostojący, 10 km od
Świdnicy 890.000 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
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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