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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA: ŚWIDNICKA
WYSTAWA PRZEMYSŁU I RZEMIOS-
ŁA Z 1892 R.
do 26.06.2022, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
nową wystawę czasową "Świdnicka Wysta-
wa Przemysłu i Rzemiosła z 1892 roku w
ówczesnej prasie śląskiej", którą będzie
można zwiedzać od soboty 14 maja. Ekspo-
zycja poświęcona jest doniosłemu wydarze-
niu jakim dla Świdnicy i jej mieszkańców
była przygotowana 130 lat temu wystawa.
Wstęp N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica

SPOTKANIE AUTORSKIE MARKA
MICHALAKA
03.06.2022, godz. 18:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na spotkanie autorskie połączone z
promocją książki "Opowieści o tym, co w
życiu ważne". Spotkanie odbędzie się 3
czerwca (piątek), o godzinie 18.00 w Miej-
skiej Bibliotece Publiczne w Świdnicy.
Spotkanie poprowadzi Beata Moskal-Sła-
niewska - prezydent Świdnicy.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator MBP

"ROZDROŻE. KRAJOBRAZY DWA" Ś
WYSTAWA WOJSŁAWA BRYDAKA
04.06.2022, godz. 17:00
Całość wystawy skłania do refleksji nad
istotą środowisk współczesnego człowieka -
z jednej strony naturalnego, a z drugiej kul-
turowego. Fotograficzne pejzaże Wojsława
Brydaka pozwalają na zrozumienie ich wza-
jemnego uwarunkowania i uzmysławiają, że
byliśmy, jesteśmy i będziemy na fundamen-
talnym rozdrożu.
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa;
organizator ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
05.06.2022, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżają-
cych z całego Dolnego Śląska kolekcjone-
rów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: WAR-
SZTATY DRAMATOPISARSKIE Z
MATEUSZEM PAKUŁĄ
10.06-11.06.2022, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwu-
dniowe warsztaty dramatopisarskie, które
poprowadzi Mateusz Pakuła (dramatopisarz
i dramaturg, adaptator, reżyser teatralny i
radiowy). 10 czerwca - 15.00-18.00 11
czerwca - 10.30-14.30 ilość miejsc ograni-
czona zapisy h.szymanska@sok.com.pl

Świdnica

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
NA ULICY SIKORSKIEGO

Wykonana została już jezdnia w głównym przebiegu remontowanego fragmentu ulicy Sikorskie-
go, dlatego też od środy, 1 czerwca wprowadzony został tam ruch dwukierunkowy. Prosimy
kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków drogowych, ponieważ

jest to nadal obszar robót drogowych. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa czerwca
tego roku. Nowe zatoki autobusowe na tym odcinku nie będą jeszcze czynne. 

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji powstanie nowa konstrukcja jezdni, zatok autobusowych
i chodników. Wybudowano sięgacz do budynków mieszkalnych nr 42 A-E oraz parking naprzeciwko
szkoły. Dobudowana będzie droga rowerowa. Równocześnie wykonano nowe oświetlenie drogowe,
a także przebudowano kanalizację deszczową. Wraz z robotami drogowymi prowadzone były prace
instalacyjne realizowane przez ŚPWiK.

Wykonawcą zadania jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Jego
koszt to ponad 2 miliony 900 tysięcy złotych. 

foto: D. Gębala/UM Świdnica

Świdnica

MIASTO ZADBA O BRZEGI BYSTRZYCY
Świdnica, kolejny rok z rzędu weźmie na siebie obowiązek utrzymania  i  konserwacji między-

wala i skarp wałów brzegów rzeki Bystrzycy, potoku Witoszówka i zbiornika wodnego "Witoszówka
I" w Parku Centralnym. Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie podpisania porozumienia z
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, zarządcą tych terenów.

Od  2016 roku  miasto  realizuje  zadania  związane  z  bieżącym  utrzymaniem  i  konserwacją
brzegów rzeki Bystrzycy. W ramach odrębnego porozumienia w latach  2017 -2018 został również
odmulony i wyremontowany zbiornik "Witoszówka I" w Parku Centralnym. W celu ograniczenia
zagrożenia powodziowego oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego umocnień brzegowych,
jak również utrzymania należytej estetyki skarp rzeki Bystrzycy oraz potoku i zbiornika Witoszówka
konieczna jest kontynuacja tych prac.  

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  Zarząd Zlewni  w Legnicy na 2022 rok przezna-
czyło 75 tys. zł jako swój udział w porozumieniu, miasto  Świdnica również wydatkuje kwotę  75 tys. zł.

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

ciąg dalszy na str. 3
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Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

75-LECIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ŚWIDNICY
10.06.2022, godz. 17:00
Serdecznie zapraszamy na obchody 75-lecia
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
oraz na 15-lecie Ogólnopolskiej Biesiady
Literackiej.
Wstępwolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator MBP

WALDEMAR MALICKI: "Naga pra-
wda o klasyce"
10.06.2022, godz. 20:00
Czteroosobowy zespół zaprasza na muzycz-
ne widowisko obfitujące w abstrakcyjny hu-
mor, krótkie obserwacje obyczajowe i mnó-
stwo dystansu do samego siebie i otaczają-
cego nas świata. To inteligentna rozrywka,
gdzie skecze muzyczne zderzają się z aktu-
alnymi anegdotami.
Wstęp 120 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Zapraszamy do udziału w TURNIEJU
JEDNEGO WIERSZA
11.06.2022, godz. 12:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza do udziału w TURNIEJU JEDNE-
GO WIERSZA, który odbędzie się podczas
XV Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej -
11 czerwca 2022 r.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator MBP

POLSKO-UKRAIŃSKI FESTYN
SPORTOWO-REKREACYJNY
12.06.2022, godz. 12:00
Bieg przeszkodowy Runmageddon dla dzie-
ci, wielka strefa dmuchańców, pole do mini-
golfa, animacje, zabawy zręcznościowe, tur-
nieje dla dzieci i dorosłych, pokazy sporto-
we i modeli latających, prezentacje świdnic-
kich klubów i stowarzyszeń sportowych, czy
wreszcie otwarta symultana z polską arcy-
mistrzynią szachów...
Wstęp wolny; miejsce: OSiR, ul. Śląska 35;
organizator: ŚOSIR, UM Świdnica

www.expressem.eu

Świdnica

WYBRANO WYKONAWCĘ BUDOWY NOWYCH
MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Przedsiębiorstwo Budowlane Mirosław Wierzyk ze Świdnicy wygrało przetarg na budowę
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leśnej. Oferta
opiewa na kwotę 8 572 962,87zł.Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w najbliższym tygodniu.

Wybudowany zostanie czterokondygnacyjny,wielorodzinny budynek. Powstanie 25 lokali mie-
szkalnych jedno, dwu i trzypokojowych z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Zaprojektowano
również 40 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Powie-
rzchnia całkowita budynku wyniesie 2465,40 m kw. Przypomnijmy, że miasto na realizację inwestycji
pozyskało 4,3 miliona złotych z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

ciąg dalszy na str. 4
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"MUZYKA MI LEŻY" W PARKU CEN-
TRALNYM
18.06-27.08.2022, godz. 20:00
Rozpoczęty w zeszłym roku na dziedzińcu
Wieży Ratuszowej cykl koncertów, powraca
w nowej odsłonie. Świdnicki Ośrodek Kul-
tury zaprasza tym razem przed scenę plene-
rową Klubu Łaźnia, gdzie od czerwca do
sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć
artystów prezentujących rock, pop, blues,
country i etno-folk.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Lu-
dowy 5; organizator: ŚOK

FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
22.07-31.07.2022, godz. - 17:00
Dzięki konsekwencji w dążeniu do piękna,
spotkania, innowacyjności, otwartości i
wrażliwości Festiwal Bachowski stał się jed-
nym z największych i najważniejszych wy-
darzeń muzyki klasycznej w Polsce oraz nie-
zwykłym zjawiskiem kulturalnym na euro-
pejskiej scenie muzycznej.
Wstęp wolny; miejsce: Świdnica i okolice;
organizator ŚOK

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

V KONCERTY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
4 czerwca 2022 - 19 czerwca 2022
Wstęp wolny
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- Cały czas naszą wielka bolączką jest gospodarka mieszkaniowa. Zrobiliśmy wiele w tej
dziedzinie m.in. budując budynek socjalny przy ul. Robotniczej, przebudowując budynki przy ul. 1
Maja i ul. Traugutta, modernizując pustostany, zwiększając tempo ich remontów, ale to wciąż jeszcze
za mało - mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Miasto w dalszym ciągu prowadzi aktywną politykę mieszkaniową. Budowane są z coraz większą
intensywnością mieszkania w systemie TBS - przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiegow III
kwartale tego roku oddanych zostanie  45 lokali. Kolejne 46 mieszkań wybudowanych zostanie przy
ul. Księcia Bolka II Świdnickiego. Trwają także remonty modernizacyjne pustostanów.

Zgodnie z umową prace przy ul. Leśnej powinny zakończyć się do 15 miesięcy od dnia podpisania
umowy.  

Świdnica

WYBRANO WYKONAWCĘ PRZEBUDOWY 
DWÓCH ŚWIDNICKICH PODWÓREK

Firma HYPMAR Hypta Mariusz z Modlęcina wygrała przetarg na przebudowę dwóch świdnic-
kich podwórekwewnątrz kwartałów ulic: Franciszkańska - Konopnicka - Grodzka oraz Grodzka -
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Kotlarska. Oferta opiewa na kwotę 10 097 651,79 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w
najbliższym tygodniu. 

W ramach rewitalizacji śródmiejskiej przestrzeni przewidziano budowę parkingów, chodników,
placów zabaw, jak również nasadzenie zieleni - traw, bylin, krzewów ozdobnych i drzew. Powstaną
także zadaszone miejsca gromadzenia odpadów. Wybudowane zostaną murki oporowe, nowe insta-
lacje elektryczne oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami na retencję wody.
Na podwórkach pojawią się nowe elementy małej architektury, czyli kosze na odpadki, ławki, słupki
uliczne, stojaki rowerowe i trejaże. Zaplanowano też montaż i ekspozycję średniowiecznej płyty
kamiennej (epitafium) w prześle muru przy ul. Franciszkańskiej.

- Zastosowane zostaną elementy zielono - niebieskiej infrastruktury, poprzez wprowadzenie
elementów retencji wody takich jak: zbiorniki na retencję wody, studnie chłonne, dachy zielone.

Tereny po przebudowie będą miał charakter ciągów pieszo - jezdnych, placów oraz deptaków.
Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców  oraz walorów estetycznych
centrum miasta - obszaru objętego rewitalizacją-mówi Andrzej Nowak, dyrektor Wydziału Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Przypomnijmy, że miasto na realizację tej inwestycji otrzymało promesę z Rządowego Funduszu
Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 950 000 zł

Planuje się, że prace  powinny zakończyć się w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.
foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Powiat Świdnica

ŚRODKI NA REMONTY DRÓG POWIATOWYCH
10 mln. 640 tys. zł. Taką kwotę Powiat Świdnicki pozyskał na kolejne remonty dróg powiato-

wych. Tym razem remontowi poddane zostaną następujące odcinki dróg:
◆ Droga powiatowa nr 2902D na odcinku Pszenno - Kątki o długości 3027m.

Po raz piąty koncerty kameralne z cyklu
"Koncerty Ziemi Świdnickiej" odwiedzą
okolice Świdnicy!
Trzy koncerty muzyki klasycznej w wyko-
naniu muzyków ze Świdnicy i innych miejsc
Polski odbędą się już w niebawem. Spotka-
my się w Pszennie, Grodziszczu i Bojani-
cach w trzy czerwcowe dni, by usłyszeć
lokalne organy w urokliwych zakątach po-
wiatu świdnickiego i zwiedzić tamtejsze
świątynie.

V Koncerty Ziemi Świdnickiej 
Pszenno - Grodziszcze - Bojanice
4.06.2022, SOBOTA, godz. 19:00
czas: ok. 60 min. 
Kościół pw. św. Anny w Grodziszczu 
Maciej Bator (Świdnica) - organy 
Sylwia Waindok (Świdnica) - flet 
W programie: G. F. Haendel, G. P. Teleman,
H. Mancini
10.06.2022, PIĄTEK, godz. 18:30
czas: ok. 60 min.
Kościół pw. św. Mikołaja w Pszennie 
Reed Connection (Zielona Góra) - trio stroi-
kowe 
Michał Mogiła - obój 
Jarosław Podsiadlik - klarnet 
Rafał Dołęga - fagot 
W programie: A. Vivaldi, J. Haydn, W.A.
Mozart
19.06.2022, NIEDZIELA, godz. 12:00

czas: ok. 60 min.
Kościół w Bojanicach
Magdalena Czarnecka (Mikołów) - sopran
Tomasz Ploch (Katowice) - organy
W programie: J.S. Bach, S. Moniuszko, J.
Dowland
WSTĘP WOLNY!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
Koncerty dofinansowano ze środków Staro-
stwa Powiatowego w Świdnicy.
Dyrektor artystyczny: Zuzanna Bator
Organizator: Fundacja Dobrej Muzyki
Mecenasi: Przyjaciele Dobrej Muzyki
Partnerzy: Gmina Świdnica, Starostwo Po-
wiatowe w Świdnicy, Parafia w Pszennie,
Parafia w Grodziszczu, Parafia w Bojani-
cach

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



"ROZDROŻE. KRAJOBRAZY DWA" -
wystawa Wojsława Brydaka
04.06.2022, godz. 17:00
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa;
organizator ŚOK

Wystawa "Rozdroże. Krajobrazy dwa" to
ponad czterdzieści kolorowych fotografii
krajobrazu, widzianego w dwóch perspekty-
wach.
Pierwsza to krajobraz przyrodniczy, z nie-
wielkimi tylko elementami stworzonymi
przez człowieka. Kaszuby, z których pocho-
dzi większość fotografii tego cyklu wysta-
wy, to region Polski, gdzie taki charakter
krajobrazu zachował się jeszcze w sposób
wyrazisty. Druga część ekspozycji to krajo-
braz miejski, przedstawiony przede wszy-
stkim na przykładzie przemiany Dolnego
Miasta w Gdańsku, dzielnicy do niedawna
peryferyjnej i pomijanej, zamieniającej się
obecnie we własne przeciwieństwo.
Całość wystawy skłania do refleksji nad
istotą środowisk współczesnego człowieka -
z jednej strony naturalnego, a z drugiej kul-
turowego. Fotograficzne pejzaże Wojsława
Brydaka pozwalają na zrozumienie ich wza-
jemnego uwarunkowania i uzmysławiają, że
byliśmy, jesteśmy i będziemy na fundamen-
talnym rozdrożu; z jednej strony wyznacza-
nym przez naturę, w drugim przez nasze
aspiracje.
Prezentacja wystawy w Świdnicy została
przygotowana i zrealizowana we współpra-
cy z Agencją Zegart.
Wojsław Brydak - pisarz, tłumacz, redaktor,
fotograf. Z wykształcenia pianista i reżyser
teatralny.
Autor fotograficznych wystaw indywidual-
nych, w Gdańsku, Sopocie, Kartuzach, By-
towie, Włocławku i Norymberdze. Wcześ-
niej, w latach  60. i 70.  XX wieku aktywny
członek Gdańskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego; uczestnik licznych wystaw zbioro-
wych, przede wszystkim zagranicznych. W

www.expressem.eu

◆ Droga powiatowa nr 2924D na odcinku miejscowości Borów o długości 736m.
◆ Droga powiatowa nr 2880D w miejscowości Jaworzyna Śląska odcinku o długości 1851m.
◆ Droga powiatowa nr 2879D na odcinku Panków - Śmiałowice na długości 1700 m. oraz droga

powiatowa nr 2898D od Goli Świdnickiej w kierunku drogi krajowej nr 35 na długości 1250 m.
Środki pochodzić będą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Nazwa zadania: Przebudowa dróg powiatowych na terenach gmin: Marcinowice, Jaworzyna,

Śląska, Świdnica (gmina wiejska).

Świdnica

HELENA SEMENETZ-KWIATKOWSKA
HONOROWYM OBYWATELEM ŚWIDNICY

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Helena Semenetz-Kwiatkowska odebrała tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta Świdnicy. 

Z wnioskami o nadanie tytułu pani Helenie Semenetz-Kwiatkowskiej wystąpiła Beata Moskal-
Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy oraz radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej
w Świdnicy.

Helena Semenetz-Kwiatkowska urodziła się w Świdnicy. Ukończyła tu II Liceum Ogólnokształ-
cące, a tytuł magistra matematyki uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na Wydziale
Matematyczno-Fizycznym. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel matematyki - najpierw w
Cieplicach Śląskich, a później w Świdnicy (Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych, Szkoła Pod-
stawowa nr 1 i nr 8). 

Od początku swojej kariery zawodowej była bardzo zaangażowana w życie społeczne i kulturalne
miasta. Organizowała spotkania z poezją, filozofią i sztukami pięknymi. Współtworzyła Stowarzy-
szenie na Rzecz Człowieka ITON, które powstało 23 marca 1992roku  w Świdnicy. Stowarzyszenie
to odwoływało się do człowieka jako integralnej, niepowtarzalnej jednostki, wspierając jego rozwój,
poszerzając samoświadomość, rozwiązywanie problemów zewnętrznych i organizację bytu społecz-
nego. Kierowało się zasadą, iż każdy człowiek jest indywidualnością twórczą, która powinna znaleźć,
w interesie własnym i ogółu, najlepsze dla swojego potencjału pole realizacji. W ramach działalności
stowarzyszenia organizowane były spotkania z poezją i wystawy obrazów. Członkowie tego gremium

ciąg dalszy na str. 10
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zasiadali również w Radzie Miejskiej w Świdnicy w kadencji 1994-1998 r. (Andrzej Protasiuk, Zenon
Michalczyk, Danuta Saul-Kawka). Ponadto, z jej inicjatywy w 1992 roku powstała Niepubliczna
Szkoła "ITON".

Wśród licznych projektów i inicjatyw pani Heleny Semenetz-Kwiatkowskiej o znaczeniu regio-
nalnym i ogólnopolskim były:
◆ wystąpienie na I Światowym Kongresie Uniwersalizmu w Warszawie (1993) z referatem Wielka

Herezja Amarneńska w oczach człowieka XX wieku,
◆ wykreowanie nagrody Wawrzyn ITON-u", której laureatami zostali Andrzej Wajda, Marian

Jachimowicz (poeta), Marian Ruszkiewicz (artysta malarz),
◆ światowa prapremiera filmu Panna Nikt" w Świdnicy (1996) w reżyserii Andrzeja Wajdy na

podstawie książki Tomasza Tryzny,
◆ projekt Świdnica w Blasku Istnienia", który znalazł się w gronie laureatów konkursu Fundacji

Kultury z cyklu Małe Ojczyzny"(1996),
◆ akcja pomocy dla terenów dotkniętych powodzią w rejonie Kotliny Kłodzkiej (1997, 1998),
◆ współorganizacja wydarzenia artystyczno-naukowego Realność Świata Wizji" (1998) na temat

sztuki i mistyki Williama Blakea, w którym udział wzięli m. in.: Michał Fostowicz, prof. Wiesław
Juszczak, prof. Tadeusz Sławek, Olga Tokarczuk, Henryk Waniek , Antoni Matuszkiewicz,

◆ organizacja Wigilii Przełomu Tysiącleci" w Świdnickim Rynku (1999) - był to początek corocznej
tradycji wigilijnej w Świdnicy,

◆ organizacja sympozjum kulturalno-naukowego Egipt Faraonów" (2000) w Świdnicy, w którym
udział wzięli m. in.: prof. Karol Myśliwiec i prof. Stanisław Medeksza, dr Kamil Kuraszkiewicz,
Agnieszka Kowalska, dr Dobiesław Karst,

◆ comiesięczne ekumeniczne modlitwy o pokój na świecie, od 2014 roku.
Jej pasją życiową była i jest historia starożytnego Egiptu. Ta przygoda zaczęła się od badań nad

pochodzeniem jej nazwiska i jego podobieństwem do egipskiego nazwiska Semenechkare, kiedy to
poznała autorów Wielkiej Herezji Amarneńskiej i idee religijnej rewolucji w Egipcie. Zadebiutowała
książką "Kim jesteś Nefretete?" (2010), której akcja dzieje się w Świdnicy. Losy królewskiej pary
Echnatona i Nefretete analizuje już od przeszło 20 lat. 

Kolejna jej powieść "Klucz życia" przedstawia losy królowej Nefretete i pozostałych twórców
rewolucji religijnej. Publikacja została zgłoszona do ogólnopolskiego plebiscytu "Historia zebrana"
przez wydawnictwo ATUT. Konkurs ten miał kilka etapów i w każdym z nich książka świdnicznaki
odnosiła sukces. Jego finał przyniósł pisarce zwycięstwo. Powieść w kategorii "Historia niebanalna"
osiągnęła wynik ponad 70% oddanych przez Internet głosów i otrzymała tytuł "Najlepszej książki
historycznej 2019 roku".

Wiersze i fragment powieści pani Heleny Semenetz - Kwiatkowskiej ("Czy wierzysz w Miłość?")
znalazły się w antologiach wydanych przez Dolnośląski Oddział Literatów Polskich "Słowo - jest
czynu testamentem" i "Jeszcze zmierzch żarzy" (2020-2021).

ciąg dalszy na str. 11

2016 roku wydał album fotograficzno-lite-
racki Za siódmym jeziorem. Kaszuby.
W latach 70. XX wieku sztuki teatralne Bry-
daka wystawiły teatry w Gdańsku, Toruniu i
Warszawie oraz Teatr TVP. W 2018 r. wydał
powieść Poste restante, nominowaną do na-
grody literackiej "Wiatr od morza".
Przełożył blisko 20 powieści i zbiorów
opowiadań, między innymi W.Allena,
F.S.Fitzgeralda, K.Keseya, S.Rushdiego i
J.Updikea .
Wieloletni redaktor naczelny "Rocznika So-
pockiego", gdańskiego "Autografu" i wy-
dawnictwa Akademii Muzycznej w Gdań-
sku.

ALCHEMIA TEATRALNA: WAR-
SZTATY DRAMATOPISARSKIE Z
MATEUSZEM PAKUŁĄ
10.06-11.06.2022, godz. 15:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwu-
dniowe warsztaty dramatopisarskie, które
poprowadzi Mateusz Pakuła (dramatopisarz
i dramaturg, adaptator, reżyser teatralny i
radiowy).
10 czerwca - 15.00-18.00
11 czerwca - 10.30-14.30
ilość miejsc ograniczona
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zapisy h.szymanska@sok.com.pl
Mateusz Pakuła - dramatopisarz i dramaturg,
adaptator, reżyser teatralny i radiowy. Wie-
lokrotnie nagradzany za swoje sztuki, adap-
tacje i spektakle. Laureat Gdyńskiej Nagro-
dy Dramaturgicznej. Wydał sześć książek z
dramatami. Jego najważniejsze realizacje te-
atralne w ostatnim czasie to Lem vs P. K.
Dick i Pluton p-brane w Teatrze Łaźnia No-
wa w Krakowie, Chaos pierwszego poziomu
w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie,
W ogień! w Teatrze Słowackiego w Krako-
wie, w reżyserii Wojtka Klemma i Wieloryb
the Globe, w reżyserii Evy Rysovej. Jako
dramaturg i autor adaptacji współtworzył
m.in. takie spektakle jak: Konformista 2029
w reżyserii Bartosza Szydłowskiego, czy
Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwo-
ną i Paw królowej w reżyserii Pawła Świąt-
ka. W ubiegłym roku ukazał się jego debiut
prozatorski Jak nie zabiłem swojego ojca i
jak bardzo tego żałuję.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury

"MUZYKA MI LEŻY" W PARKU CEN-
TRALNYM
18.06-27.08.2022, godz. 20:00
Wstęp wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Lu-
dowy 5; organizator: ŚOK

Zapraszamy na drugą edycję cyklu koncer-
tów prezentujących lokalnych artystów. W
tym roku spotykamy się w Parku Central-
nym na plenerowej scenie Klubu Łaźnia
gdzie usłyszycie takie gatunki jak pop, rock,
blues, country czy etno-folk. Ponownie będą
czekać na Was nasze leżaki a dodatkowo
bogate menu i niepowtarzalna atmosfera
ogrodu Łaźni. W pierwszej odsłonie w dale-
ki świat zabierze Was:
SREDNUSHA [etno-folk]
http://www.facebook.com/srednusha
Bratnie dusze, które szukają jedności w róż-
norodności. W swojej idei próbują zjedno-
czyć różne kultury muzyczne, czasem odda-
lone od siebie tysiącami kilometrów. Muzy-
ka tradycyjna to dla zespołu nie tylko inspi-
racja, ale przede wszystkim medium spotka-
nia. Każda dusza z zespołu doświadcza i
wyraża pieśń w inny sposób. W tej różno-
rodności dźwięki dusz wibrują w jednym
wspólnym głosie, w jednym wspólnym "tu i
teraz". Skład: Artur Korzekwa (cajon/sto-
pa/przeszkadzajki), Darek Piechowiak (pu-
zon/trąbka), Ola Knaś (śpiew/akordeon), Pa-
weł Cychowski (śpiew/gitara akustyczna),
Witold Kowaliszyn (cymbały strunowe/fle-
ty karpackie/duduk ormiański)

www.expressem.eu

W 2020 roku pisarka została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Świdnicy za całokształt
działalności kulturotwórczej i społecznej. W tym samym roku przyjęto ją w poczet członków Związku
Literatów Polskich.

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Powiat Świdnica

JUBILEUSZ PARTNERSTWA 
W POWIECIE BERGSTRASSE

W dniach 23-24.05.2022 r. delegacja z Powiatu Świdnickiego wzięła udział w obchodach
jubileuszu 20 lecia współpracy partnerskiej między powiatami Świdnickim i Bergstrasse.

Uroczystości jubileuszowe w Heppenheim uświetnili swoim udziałem Konsul Generalny RP w
Kolonii Jakub Wawrzyniak oraz redaktor naczelny ZDF dr Peter Frey.

Dr Frey przedstawił prelekcję na temat aktualnej sytuacji politycznej pn. "Europa, wojna w
Ukrainie i stosunki polsko-niemieckie". Wśród gości nie zabrakło zarządu oraz członków Stowarzy-
szenia Partnerskiego Brucke/Most e.V., które w tym roku obchodzi jubileusz 20 lecia powstania.
Słowa uznania i podziękowania za osobiste zaangażowanie w działania podejmowane w ramach
partnerstwa oraz bardzo przyjacielski kontakt z naszym powiatem, Starostowie Powiatu Świdnickie-
go skierowali do Starosty Powiatu Bergstrasse Christiana Engelhardta.

Podziękowania złożono również inicjatorom powstania partnerstwa - starostom ubiegłych ka-
dencji Norbertowi Hoffmannowi oraz Matthiasowi Wilkesowi, jak również przewodniczącym Rady
Powiatu Bergstrasse Heinz-Jurgenowi Schocke, Wernerowi Breitwieser, Gottfriedowi Schneider oraz
Joachimowi Kunkel.

Podczas uroczystości wielokrotnie nawiązywano do udziału młodego pokolenia w wspólnych
projektach oraz podkreślano jego znaczenie na rzecz przyszłych wspólnych inicjatyw oraz przedsię-
wzięć. Organizatorzy bardzo serdecznie powitali obecną na spotkaniu młodzież oraz nauczycieli
reprezentujących szkoły ponadpodstawowe uczestniczące w projekcie polsko-niemieckiego pn .
"Wspólnie śladami ludzi i miejsc, które łączą. Spotkanie młodzieży powiatów partnerskich", który
był równocześnie realizowany w Haus am Maiberg w Heppenheim.

W ramach projektu młodzież wzięła udział w oprowadzaniu z przewodnikiem oraz warsztatach
na Zamku w Hambach, znanym na całym świecie jako symbol niemieckiej demokracji. Uroczystość
jubileuszową poprzedził udział delegacji w obradach sesji Rady Powiatu Bergstrasse w Urzędzie
Miejskim w Morlenbach, podczas której Wicestarosta Zygmunt Worsa wygłosił przemówienie nt.
nawiązania oraz podejmowanych działań współpracy partnerskiej na przestrzeni 20 lat. Sesję Rady
Powiatu zakończyło uroczyste zaprzysiężenie zastępców Starosty Powiatu Bergstrasse Diany Krug
oraz Matthiasa Schimpfa.

***
Młodzież Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika oraz III Liceum Ogólno-

kształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy wraz z opiekunami wzięła udział w projekcie
"Wspólnie śladami ludzi i miejsc, które łączą. Wymiana młodzieży powiatów partnerskich", który
zrealizowano w dniach 23- 26 maja 2022 r. w Haus am Maiberg w Heppenheim. Grupie z Polski
partnerowała młodzież z szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Bergstrasse. Projekt powstał z
inicjatywy oraz we współpracy partnerskiej powiatów Bergstrae oraz Świdnickiego.

Jego głównym założeniem była intensyfikacja współpracy powiatów partnerskich w zakresie
wymian młodzieży, szukanie wspólnych wartości oraz wzmacnianie odpowiedzialności młodego
pokolenia za przyszłość w Unii Europejskiej. Projekt nawiązywał tematycznie do historii emigrantów
z Polski, którzy osiedlili się oraz związali swoje życie zawodowe z regionem aglomeracji południowej
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Hesji - Ren-Men. W ramach wspólnych działań projektu młodzież wzięła udział w spotkaniach z przedstawicielami społeczności polskiej w Niemczech,
zapoznała się z pracą redaktorów radiostacji polskiej "Radio Darmstadt", jak również z działalnością Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu uczestnicy wypełnili ankiety pn. "Barometr Polska-Niemcy 2022" przygotowane przez instytut, których
celem było stworzenie własnego wyobrażenia na temat wzajemnego postrzegania siebie przez Niemców i Polaków . W ramach działań projektu młodzież
wzięła udział w warsztatach na zamku w Hambach, stanowiących wstęp do dyskusji nt. przeszłości i przyszłości Europy oraz roli pokolenia młodych
ludzi w procesie umacniania demokracji. Z historią zamku zapoznano się podczas zwiedzania wystawy multimedialnej pn. "Na górę, na zamek".

Miłym akcentem projektu było uroczyste powitanie uczestników przez Starostę Powiatu Bergstrasse Christiana Engelhardta oraz Wicestarostę
Świdnickiego Zygmunta Worsę podczas obchodów jubileuszu 20 lecia partnerstwa powiatów Bergstrasse oraz Świdnickiego w Heppenheim.









W ramach pobytu w Niemczech młodzież miała również okazję, aby zwiedzić z przewodnikiem kolonię artystyczną Mathildenhhe w Darmstadt -
zabytku wpisanego w 2021 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz urokliwego miasta Heppenheim.

Koordynatorem projektu była Ewa Redemann z Starostwa Powiatowego Bergstrae.
Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Monika Pasternak - Domagała 

Świdnica

CZERWCOWA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
Jesteś w trakcieporządków? Nie wiesz co zrobić z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi? Przyjedź w sobotę, 4 czerwca w godzinach od 09:00

do 12:00 na parking Urzędu Miejskiego w Świdnicy i pozbądź się odpadów nieodpłatnie. Miasto wspólnie z firmą AG-EKO organizuje kolejną zbiórkę
elektrośmieci. 

Przypominamy także, że małogabarytowe elektrośmieci  można również umieścić w specjalistycznych pojemnikach, które są ustawione na terenie
miasta, w następujących lokalizacjach:
◆ ul. Spółdzielcza - parking,
◆ ul. Dworcowa - przy siedzibie Straży Miejskiej,
◆ ul. Mikołaja Kopernika/ Piotra Skargi - parking,
◆ ul. Kraszowicka -  przy przystanku autobusowym, w okolicach szkoły,
◆ ul. Ofiar Oświęcimskich,  przy boksie śmietnikowym obok sklepu Delikatesy Centrum,
◆ ul. Ignacego Prądzyńskiego - przy placu zabaw,
◆ ul. Księcia Henryka Pobożnego - boks przy przystanku autobusowym.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu niepotrzebne urządzenia, które działają lub działały
kiedyś na prąd lub baterie, czyli np. pralki, lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory, komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady zawierają w
sobie substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego muszą być zbierane selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia
specjalistycznym firmom.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących przy zbiórce odpadów nie powinniśmy przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych telewizorów
i sprzętu niekompletnego.

Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy tylko wylegitymowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt ten adresowany
jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać: zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia,
w tym opakowania po chemikaliach, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone, inne odpady niebezpieczne powstające w
gospodarstwach domowych, papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne , szkło i opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, opakowania
ulegające biodegradacji.

 PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców 4. Aby oddać odpady należy wcześniej umówić się telefonicznie na dany dzień i godzinę (tel.
074/852 21 04 oraz 885 066 505).Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00.
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Elektrośmieci możemy także przekazać sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas zakupu nowego sprzętu, zobowiązani są oni nieodpłatnie
przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie nowego telewizora
możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor. 

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być
umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

Do odpadów takich należą m.in.: odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
budowlane i remontowe, przeterminowane i niepotrzebne leki.

O tym, gdzie są one przyjmowane można dowiedzieć się na stronie www.czystaswidnica.pl. 

Świdnica

ZOSTAŃ CZŁONKIEM RADY SENIORÓW W ŚWIDNICY
Do 8 czerwca wydłużono termin składania zgłoszeń na członka Zgromadzenia Seniorów. Czy chcesz mieć istotny wpływ na życie seniora w Świdnicy,

decydować o sposobie spędzania wolnego czasu? Podpowiedzieć, jak "odciągnąć seniora od telewizora"? Masz pomysły i chęci popracować społecznie?
Zostań członkiem Rady Seniorów.

Od 2014 roku działa w Świdnicy Rada Seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Powstała w  celu pobudzania aktywności
obywatelskiej osób starszych. W bieżącym roku kończy się działalność drugiej jej kadencji, dlatego też ogłoszono wybory, które zaplanowano na 21
czerwca br. Odbędą się one o godz. 16.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.

Przedstawiciele tej organizacji biorą czynny udział w obchodach Dni Seniora czy też w Senioriadzie. Współpracują z podmiotami , których statutową
działalnością jest dobro na rzecz osób starszych, czyli m.in. z Dziennym Domem Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, TKKF Licznikowiec
i klubami seniora. Członkowie Rady Seniorów współuczestniczyli w organizacji takich przedsięwzięć jak: Świdnicka Karta Seniora, Ogólnopolska Karta
Seniora, Koperta Życia i szczepienia dla seniorów.

Kandydatem do Rady Seniorów może być osoba, która ukończyła 60 lat i jest mieszkańcem Świdnicy. Musi także uzyskać poparcie przynajmniej
15 innych świdnickich seniorów lub podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić stosowne formularze, które można pobrać:
◆ z tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej,
◆ w Referacie Organizacji Pozarządowych, w budynku przy ul. Długiej 33,
◆ w Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych przy ul. Długiej 33.

Wypełnione druki należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca br. do Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, pokój nr
01 przy ul. Długiej 33 lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział Polityki
Społecznej i Spraw Socjalnych, ul. Armii Krajo-
wej 49, 58-100 Świdnica (decyduje data wpływu
do Urzędu).

MDK Świdnica

KARTA
KWALIFIKACYJNA

UCZESTNIKA
PÓŁKOLONII 2022

Miło nam poinformować że w tym roku w
wakacje zapraszamy na 4 turnusy półkolonii.

I turnus 27.06 - 01.07.2022  r.
II turnus 04.07 - 08.07.2022 r.
III turnus 11.07 - 15.07.2022 r.
IV turnus 18.07 - 22.07.2022  r.
W programie:
Atrakcyjne wyjazdy,
Wycieczki krajoznawcze,
Warsztaty tematyczne,
Gry edukacyjne,
Konkurencje rekreacyjne i sportowe.
KOSZT 540 zł za jeden turnus. W cenę wli-

czony jest obiad.
Karty kwalifikacyjne na półkolonię można

składać w sekretariacie Młodzieżowego Domu
Kultury.

Karta kwalifikacyjna:
https://mdk.swidnica.pl/wp-content/uplo

ads/2022/05/Karta-kwalifikacyjna-polkoloni
i-2022..doc

Świdnica

WNIOSKI 
O PRZYZNANIE

NAGRÓD W DZIEDZINIE
KULTURY

Do 30 czerwca br. można składać wnioski o
przyznanie nagród w dziedzinie kultury. Upra-
wionymi do ich składania są: organizacje poza-

ciąg dalszy na str. 19
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rządowe działające w zakresie kultury w mieście, jednostki kultury i oświaty z terenu miasta, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy
Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego właściwe do spraw kultury oraz ochrony i konserwacji
zabytków. 

Nagrody indywidualne lub zbiorowe, w formie pieniężnej lub rzeczowej przyznawane są przez prezydenta miasta wyróżniającym się w twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których terenem działania jest Świdnica. Mogą je otrzymać artyści, twórcy, organizatorzy przedsięwzięć
kulturalnych, popularyzatorzy kultury oraz pracownicy gminnych jednostek kultury i oświaty.

Wnioski wraz ze stosownymi oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych należy składać w Biurze Obsługi Interesanta - pokój
nr 1a Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Referat Kultury, ul. Armii Krajowej 49,
58-100 Świdnica w terminie do 30 czerwca (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Miasta). Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu w Referacie
Kultury, ul. Długa 33 pokój nr 03 (tel. 74/856 28 36) oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy: 

www.bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11820,zbior-przepisow-gminnych 

Świdnica

SPORTOWY PIKNIK Z MNÓSTWEM ATRAKCJI!
Bieg przeszkodowy Runmageddon dla dzieci, wielka strefa dmuchańców, pole do minigolfa, animacje, zabawy zręcznościowe, turnieje dla dzieci i

dorosłych, pokazy sportowe i modeli latających, prezentacje świdnickich klubów i stowarzyszeń sportowych, czy wreszcie otwarta symultana szachowa
z polską arcymistrzynią i mistrzynią Polski Klaudią Kulon i loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. To tylko część atrakcji, jaka czeka na uczestników
Polsko-Ukraińskiego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego, który już w niedzielę, 12 czerwca odbędzie się na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji przy ulicy Śląskiej 35. Wstęp wolny!

Wielkie sportowo-rekreacyjne święto wraca po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. Początek wydarzenia o godzinie 12.00 - wraz z
wjazdem na teren OSiR-u uczestników Rajdu Rowerowego "Świdnica na Rowery". Zakończenie planowane jest na godzinę 17 .00. Pięć godzin na
obiektach OSiR-u wypełni moc atrakcji dla całych rodzin. Na młodsze i starsze dzieci czekać będą między innymi: wielka strefa dmuchańców, animacje,
gry i zabawy, bańki mydlane. Najodważniejsze dzieciaki będą mogły spróbować swoich sił na trasie najeżonego przeszkodami biegu Runmageddon
Kids. Nieco starsi z kolei mogą rozegrać partyjkę golfa na dziewięciodołkowym polu, potrenować... zimowe dyscypliny olimpijskie lub zagrać w tenisa
w ramach 10. Memoriału Bogdana Szymańskiego. Będzie też coś dla miłośników rozrywki umysłowej. Dwugodzinną symultaną z rotacją graczy na 20
stanowiskach da Klaudia Kulon - od 2014 roku szachowa arcymistrzyni i ubiegłoroczna mistrzyni Polski. 

O dodatkowe atrakcje w swoich dyscyplinach zatroszczą się w ramach prezentacji na stanowiskach  świdnickie kluby sportowe i centra aktywności
ruchowej.

ciąg dalszy na str. 22
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W trakcie festynu trwać będzie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami - dochód zasili zbiórkę publiczną na organizację Świdnickich Czwartków
oraz ich ogólnopolski finał. Zbiórkę na rzecz zwierząt na swoim stanowisku prowadzić też będzie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.

Wydarzenie uzupełnią wręczenie nagród prezydent Świdnicy za osiągnięcia sportowe w 2021 roku, podsumowanie niedawnej akcji Aktywni24, czy
wreszcie podsumowanie i nagrodzenie za cykl współzawodnictwa szkolnego w kończącym się roku szkolnym. 

Organizatorami i Partnerami Polsko-Ukraińskiego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego są: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w
Świdnicy, IgnerHome, Mineral Zdrój, Sonel i PUO Świdnica.

Polsko-Ukraiński Festyn Sportowo-Rekreacyjny. Niedziela, 12 czerwca 2022
PROGRAM RAMOWY
9.00-18.00 - 10. Memoriał Bogdana Szymańskiego (korty) - zapisy: Waldemar Kurek, tel. 607-944-999
12.00 - Przyjazd uczestników Rajdu Rowerowego "Świdnica na Rowery". Oficjalne rozpoczęcie festynu (scena)
12.00-17.00 - atrakcje dla całych rodzin, turnieje, gry, zabawy, prezentacje klubów sportowych (boiska piłkarskie, tereny zielone) 
12.30 - Wręczenie nagród Prezydent Świdnicy za osiągnięcia sportowe (scena)
13.00-17.00 - Runmageddon Kids (teren za boiskami trawiastymi i plażowymi)
13.00-15.00 - Otwarta symultana z arcymistrzynią szachową Klaudią Kulon (wiata grillowa)
13.30 - Wręczenie nagród za udział w akcji Aktywni 24
14.30 - Podsumowanie cyklu współzawodnictwa szkolnego (scena)
15.20 - Pokazowa partia szachów błyskawicznych: Klaudia Kulon - Kamil Gałuszka (scena)
16.00 - Pokazy sportowe (scena)
17.00 - Zakończenie festynu

Świdnica

ZAPRASZAMY NA ROLKOWISKO!
Hala lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ponowniezamieniła się w rolkowisko. Od poniedziałku, 30maja zapraszamy wszystkich

miłośnikówjazdy na rolkach i wrotkach.Rolkowisko czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 16.00 do 20.00.
Z rolkowiska mogą korzystać osoby jeżdżące na rolkach i wrotkach. Goście muszą posiadać własny sprzęt, którego kółka nie niszczą i trwale nie

rysują specjalistycznej podłogi. Zaleca się korzystanie z kasku ochronnego, który można otrzymać przy zakupie biletu wstępu w cenie 10 zł. Bilet
uprawnia do całodziennej jazdy.

OSiR Świdnica

10. MEMORIAŁ BOGDANA SZYMAŃSKIEGO W TENISIE ZIEMNYM 
Tradycyjnie początek sezonu tenisowego na świdnickich kortach rozpoczyna turniej pamięci wielkiego propagatora białego sportu Bogdana

Szymańskiego. Tym razem już po raz dziesiąty memoriał poświęcony popularnemu Szymonowi odbędzie się w niedzielę 12 czerwca. Turniej corocznie
gromadzi grupę przyjaciół, znajomych i uczniów Bogdana Szymańskiego, którzy nie tylko w nim uczestniczą czynnie ale też kibicują grającym.
Tegoroczna edycja imprezy rozgrywana będzie tylko w kategorii gier deblowych w ramach organizowanego Pikniku Sportowego. Deble są rozlosowy-
wane w dniu imprezy wśród zgłoszonych wcześniej zawodników. Obok rywalizacji memoriał miał zawsze charakter dobrej zabawy, która kończy się
wspólnym grillem. Początek rywalizacji planowany jest na godz. 9.00. Organizatorami imprezy są Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji z partnerami
wydarzenia: UM Świdnica, Firma Jako, Fundacja Łączy nas football.

Zgłoszenia: Waldemar Kurek - 607 944 999

Powiat Świdnica

BRĄZOWE
MEDALISTKI

W miniony weekend zakończyłyśmy zmaga-
nia na Mistrzostwach Polski Juniorek Młod-
szych. Odbyły się one w Zabrzu i było to prze-
piękne święto Handballu.

Pierwszy mecz grałyśmy z drużyną z Rudy
Śląskiej i niestety musiałyśmy uznać wyższość
przeciwniczek. W pewnym momencie piłka
przestała nam "się kleić" i "Zgoda" nam po prostu
odjechała. W drugiej połowie zebrałyśmy siły,
ale niestety było już za późno. Mecz zakończył
się wynikiem 27:30.

W sobotę rozgrywałyśmy spotkanie o brązo-
wy medal i musiałyśmy stanąć na wysokości
zadania. Od samego początku postawiłyśmy ko-
leżankom z Zabrza bardzo mocne warunki i
utrzymywałyśmy prowadzenie z kilkubramkową
przewagą. Kontrolowałyśmy sytuację przez cały
mecz, który skończył się imponującym wynikiem 34:27.

Otrzymałyśmy również wyróżnienia indywidualne. Martyna Szczepanik została najlepszą strzelczynią i "siódemką" MPJMK oraz Justyna Adam-
czewska - "najlepszą siódemką" MPJMK.

Pięknym, wzruszającym momentem było odśpiewanie na środku boiska hymnu Polski. Nie obyło się bez łez.
Wiele wylanego potu, przebiegniętych kilometrów wartych było tych pięknych chwil i medali. Jest to ukoronowanie ciężkiej pracy, którą musiałyśmy

razem z trenerką włożyć w treningi przez cały rok.
Bardzo chciałybyśmy podziękować Pani dyrektor naszego LO i wychowawczyniom za ogromne wsparcie, naszym nauczycielom za wyrozumiałość,

oraz całej społeczności uczniowskiej za doping. Naszej prezesce za to, że zawsze jest z nami tam, gdzie my jesteśmy, oraz cudownym rodzicom i kibicom,
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bez których nie wyobrażamy sobie zmagań na parkiecie. Do zobaczenia w nowym sezonie - tak pięknie opisała swoje bezcenne doświadczenia Justyna
Adamczewska- Victorianka i szkolna dziennikarka.

A ja chciałabym dodać od siebie, że 13. maja nasze piłkarki odniosły również prestiżowe zwycięstwo w "Licealiadzie"- wojewódzkich rozgrywkach
piłki ręcznej, zdobywając tym samym tytuł Mistrzyń Dolnego Śląska. Po zaciętym i wyrównanym meczu finałowym pokonały drużynę SMS Lubin
stosunkiem bramek 25:21.

Warto podkreślić też wielkie serce Victorianek. W sobotę jeszcze grały mecze i odbierały medale w Zabrzu, by już w niedzielę rano stawić się na
festynie klubowym i zbierać fundusze na rehabilitację dla kontuzjowanej koleżanki. Mają dziewczyny serce nie tylko do walki

A już w tę niedzielę wybieramy razem się do teatru- bo Victorianki to laski "do tańca i do różańca"!
Gratulujemy z całego serca tych wspaniałych sukcesów. Dziękujemy Wam za piękne sportowe widowiska, za niepowtarzalne przeżycia i wzruszenia,

za możliwość podziwiania Was na boisku i obserwacji Waszych ambicji zdobywania dobrych ocen mimo czasochłonnego i wyczerpującego cyklu
treningów i rozgrywek. Jesteśmy z Was dumni i cieszymy się, że mamy tak utalentowane uczennice w naszej szkole.

Victoria, znaczy zwycięstwo.
Dyrekcja, grono pedagogiczne, społeczność uczniowska i pisząca te słowa- dumna wychowawczyni pierwszoklasistek - Ewa Grochowska

Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach

Polonia Stal Świdnica

MOCNE PRZETARCIE BIAŁO-ZIELONYCH W GNIEŹNIE
Drużyny młodzików i orlików  IgnerHome

Polonii-Stali Świdnica w ubiegły weekend rywa-
lizowały podczas  bardzo silnie obsadzonego tur-
nieju SBG Cup w Gnieźnie, mierząc się z  druży-
nami z całego kraju. Zarówno młodzicy trenerów
Mariusza Krupczaka i  Szymona Krupczaka z
rocznika 2009, jak i orliki trenera Ryszarda Tynd-
la  z rocznika 2011 spisali się z dobrej strony.

- Za nami kolejny wymagający  turniej, gdzie
zmierzyliśmy się z bardzo mocnymi zespołami.
Miejsce  piąte, które finalnie zajęliśmy nawet w
części nie odzwierciedla naszej  postawy pod-
czas zmagań. W każdym spotkaniu byliśmy stro-
ną przeważającą,  ale po raz kolejny graliśmy
nieskutecznie i nie do końca tak, jakbym  ocze-
kiwał w ofensywie. Ostatecznie do drugiego
miejsca zabrakło nam  jednego zwycięstwa pod-
czas niedzielnych spotkań, a okazji było sporo.
Cieszy mnie zaangażowanie i postawa drużyny,
która potrafiła przeważać i  przez wszystkie
osiem spotkań "górować" nad rywalami - ocenia
Ryszard Tyndel, trener zespołu orlików 2011 Ig-
nerHome Polonii-Stali Świdnica.

Skład naszego zespołu:  Feliks Dudek, Hu-
bert Głogiewicz, Kacper Witaszczyk, Bruno Sta-
chyra,  Michał Głowacki, Noah Bsch, Szymon
Gawroński, Zofia Przyborowska, Leon  Stachy-
ra, Kacper Monica, Bartosz Demczyszak, Karol
Walczak, Maciej  Politański.

***
- Zajęliśmy finalnie szóste miejsce.  Z per-

spektywy miejsca w tabeli bardzo średnio, pa-
trząc jednak na  aspekty czysto piłkarskie, druży-
nę oceniam na notę 4+. Byliśmy na pewno  naj-
niższą drużyną turnieju, a fizyczność miała tutaj
duży wpływ na  wyniki Ciekawy wyjazd i bardzo
cenne doświadczenie, bo zaliczyliśmy  pierwsze
granie w 11-osobowym składzie na boisku. Do
tego mieliśmy  okazję przeżyć interesującą przy-
godę i to nie związaną z piłką nożną.  Chodzi o
nasz udział w meczu finałowym Pucharu Polski
w piłce ręcznej  kobiet pomiędzy KPR-em Ko-
bierzyce i Zagłębiem Lubin - wyznaje trener naszych młodzików, Mariusz Krupczak.

Skład zespołu młodzików:  Michał Oleś, Mateusz Sikora, Mateusz Jedliński, Wiktor Duda, Yurii  Fedusiv, Filip Zwierzyna, Filip Stelmach, Krystian
Monica, Mateusz  Politański, Piotr Waśniowski, Natan Dudek, Michał Hajduga, Bartosz  Krystyniak, Szymon Mrzygłód, Krystian Grzybowski,
Franciszek Jeziorny,  Krzysztof Ungurian, Aron Podolski.

tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
20.05.2022r. godz. 5.28 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od dyspozytora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Świdnicy.
Sprawa dotyczyła utrudnień w korzystaniu przez autobusy z przystanku na ulicy Prądzyńskiego. Kierowca autobusu zgłosił dyspozytorowi fakt, że
bezpośrednio na przystanku parkują trzy samochody. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Niefrasobliwi kierowcy zostali ukarani
mandatami.
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21.05.2021r. godz. 0.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca ulicy Kilińskiego. Mężczyzna prosił o pomoc w odnalezieniu
jego psa, który wystraszył się wyładowań atmosferycznych i uciekł. Niedługo po tym zgłoszeniu do dyżurnego straży zadzwoniła kobieta, która
poinformowała, że na ulicy Okrężnej znalazła psa odpowiadającego wyglądem uciekinierowi. Pies jeszcze tej nocy wrócił do właściciela.

21.05.2022r. godz. 11.37 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące kluczyków pozostawionych w zamku samochodu Fiat zapar-
kowanego przy jednym ze sklepów na ulicy Ofiar Oświęcimskich. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Pojazd zabezpieczono.
Ustalono jego właściciela, któremu dostarczono kluczyki do miejsca zamieszkania.

21.05.2022r. godz. 23.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwej kobiety leżącej na peronie Dworca PKP Świdnica Miasto. Sytuacja
ta była również zauważona i monitorowana przez operatora monitoringu miejskiego. Nietrzeźwa pasażerka wypadła z pociągu a następnie chciała
dojść do przejścia podziemnego jednak i w tym przypadku miała poważne problemy z zachowaniem równowagi. Dopiero interwencja strażników
pomogła opanować sytuację. Kobietę przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazano rodzinie. W tym przypadku odstąpiono od karania
niefrasobliwej pasażerki. Zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

22.05.2021r. godz. 10.16 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie mieszkańca ulicy Biberaskiej. Z posesji jego sąsiada wybiegł pies, który
zaatakował psa zgłaszającego. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie i po przeprowadzeniu czynności
wyjaśniających ukarali właściciela agresywnego psa mandatem karnym.

23.05.2021r. godz. 20.02 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące psa przywiązanego na smyczy do słupka przy jednym ze sklepów
przy ulicy Niecałej. Przybyli na miejsce strażnicy podjęli próbę odszukania właściciela zwierzęcia, które od dłuższego czasu przebywało w tym
miejscu. Niestety właściciela nie odnaleziono. Pies musiał trafić do schroniska dla zwierząt.

24.05.2021r. godz. 11.25
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące podejrzenia spalania odpadów w rejonie ulicy Sikorskiego.
Skierowany na miejsce patrol szybko zlokalizował źródło zadymienie. Na miejscu zastano mężczyznę, który wypalał miedziane przewody pozyskane
ze złomu. Sprawca został ukarany wysokim mandatem.

tekst: SM Świdnica

Gmina Świdnica

PODRÓŻUJĄ I POZNAJĄ POLSKĘ
Warszawa, Toruń, Wrocław- te i wiele innych miast w Polsce odwiedzili uczniowie z gminnych placówek oświatowych. Wszystko za sprawą

przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" będącego częścią Polskiego Ładu. Na jego realizację do budżetu gminy trafiło ponad 120 tys. zł.
Grupa 54 uczniów klas VII wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym, realizując ogólnopolski program "Poznaj Polskę"

miała okazję zwiedzić  stolicę naszego kraju, Warszawę. Podczas bardzo intensywnych trzech dni uczestnicy wycieczki odwiedzili najciekawsze miejsca
stolicy. Zwiedzanie rozpoczęła wciągająca gra terenowa, podczas której uczniowie kierując się wskazówkami na otrzymanej mapie odkrywali  tajemnice
Starego Miasta. Kolejnym punktem naszej wycieczki było spotkanie z panią przewodnik, która w drodze do Warszawskich Łazienek opowiadała o
historii miasta i mijanych budynkach, podziwianych z okien autokaru. Wsłuchując się w opowieści pani przewodnik uczestnicy odbyli cudowny spacer
po parku łazienkowskim.  Następnym punktem, również w towarzystwie pani przewodnik, była wzruszająca wizyta na zabytkowym cmentarzu Powązki
Wojskowe, gdzie można odwiedzić groby pochowanych tam zasłużonych Polaków.

Drugi dzień rozpoczął się od wizyty w Centrum Nauki Kopernik. Łącząc zabawę z nauką uczniowie w niekonwencjonalny sposób odkrywali
otaczające nas zjawiska. Korzystając z ponad 450 eksponatów, rozbudzających ciekawość, pozwalających zrozumieć świat i pokazujących, że każdy
jest odkrywcą przez całe życie świetnie się bawili. Tego dnia uczestnicy wycieczki odwiedzili również Muzeum Narodowe, gdzie uczestnicząc w lekcji
muzealnej "Muzealne przeboje" zobaczyli to co najciekawsze w muzeum z obrazem Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem" na zakończenie zwiedzania.
Jeszcze tego samego dnia udało się wjechać na taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki i zobaczyć Warszawę z przysłowiowego lotu ptaka, co zrobiło
na uczniach ogromne wrażenie.

Ostatni dzień pobytu w stolicy rozpoczął się od zwiedzania Zamku Królewskiego. W odkrywaniu tajemnic i poznaniu historii zamku uczestnikom
towarzyszył przewodnik. W bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiadał o niełatwych dziejach zamku jako budynku oraz o jego mieszkańcach.
Ostatnim punktem wizyty w stolicy były piłkarskie emocje na Stadionie Narodowym. Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć jak rozkładana jest
murawa na mecz, odwiedzili szatnie, z których korzystają zawodnicy między innymi naszej reprezentacji. Zobaczyli salę odnowy biologicznej i salę
konferencyjną, gdzie mogli zasiąść na miejscu kapitana naszej reprezentacji, Roberta Lewandowskiego.

Wzbogaceni o nowe doświadczenia i wiedzę  historyczną o naszej stolicy, trochę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni uczniowie wraz z opiekunami
bezpiecznie wrócili do swoich domów.

***
W poniedziałek, 16 maja, uczniowie klas Ia i IIa Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej wyjechali na wycieczkę do Wrocławia, odwiedzając Muzeum

Narodowe z Panoramą Racławicką oraz Hydropolis.
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Pomimo wieku uczestników okazało się, że obraz Wojciecha Kossaka i Jana Styki wystawiony w rotundzie był strzałem w dziesiątkę. Dzieci z dużym
zainteresowaniem oglądały dzieło i słuchały prelekcji wyszukując odpowiednie sceny namalowane na płótnie. Następnym punktem była wizyta w
Hydropolis z wykorzystaniem interaktywnej ekspozycji. Potem w laboratoriach zakładów wodociągowych każdy z uczestników wycieczki wykonał
własne farby, mieszając różne odczynniki chemiczne z wodą. Na koniec uczestnicy wyjazdu gościli w restauracji, którą, jak się później okazało
zrewolucjonizowała Magda Gessler. Jak relacjonowali rodzice dzieci uczestniczących w wyjeździe, wycieczka była bardzo udana.

Gmina Świdnica

WÓJT GMINY ŚWIDNICA 
Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

Dziewiętnaste z tytułu wykonania budżetu, a dwudzieste w dotychczasowej historii na stanowisku wójta gminy Świdnica. Podczas LXI sesji radni
Rady Gminy Świdnica udzielili Teresie Mazurek absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Świdnica za 2021 rok. W porządku obrad była również
debata nad raportem o stanie gminy i udzielenie wójtowi wotum zaufania.

Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Roman Jadach złożył wniosek

o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek. Również Regionalna Izba obrachunkowa we Wrocławiu wydała pozytywne opinie
o sprawozdaniu z realizacji budżetu za rok 2021 i w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, o czym w swoim wystąpieniu informowała skarbnik gminy
Anna Szymkiewicz.

 Ze sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że:
◆ prognozowane dochody ogółem w wysokości 117 362 416,02 zł zrealizowano w kwocie 122 745 392,15 zł, co stanowi 104,59% planu, z tego:

dochody bieżące 100 491 940,46 zł, dochody majątkowe 22 253 451,69 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 3 826 226 ,89 zł.(119,48 % planu)
◆ planowane wydatki ogółem w wysokości 135 151 824,99 zł zrealizowano w kwocie 122 745 392,15 zł, co stanowi 88,37% planu, z tego wydatki

bieżące 90 225 270,67 zł, wydatki majątkowe 29 206 018,59 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 75,69%, a ich udział w wydatkach
ogółem 24,45%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 7.000 000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący
różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 10 266 669 ,79 zł przy planowanej dodatniej jego wartości
4 233 514,49 zł
Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 40,49% wykonanych

dochodów 2021 r. Wymagalne zobowiązania nie nastąpiły.
 Podobnie jak w poprzednim roku, wójt przedstawiła Radzie Gminy Świdnica raport o stanie gminy za rok 2021. Gmina Świdnica to gmina z

potencjałem, ponieważ mamy bardzo dobry wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, na poziomie 66,8% - mówiła Teresa Mazurek. W 2021 roku do
rejestru REGON w gminie Świdnica wpisanych było ponad 1,9 tys. podmiotów gospodarczych (wzrost o 100 w porównaniu z rokiem 2020). W
przeliczeniu na 10 tys. ludności w gminie działalność prowadziło więc 1059 podmiotów gospodarczych (wzrost o 48 z rokiem 2020). W przypadku
nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON przypadająca na 10 tys. ludności odnotowano wzrost o 18 w porównaniu z rokiem 2020 . W 2021
roku zakończono realizację sztandarowej inwestycji w nasze pn.: "Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej", której wartość w 2021 roku wyniosła
8 662 467,93 zł. W ramach zadania wybudowany został budynek żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, parkingiem, placem zabaw. Zakupione
zostało także wyposażenie żłobka (meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie biurowe, sprzęt konserwatorski oraz wyposażenie kuchni i
zaplecza kuchennego. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Maluch +" w kwocie 3 168 000 zł oraz z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 564 131,90 zł. Wójt gminy Świdnica przedstawiła Radzie Gminy Świdnica raport o stanie gminy za 2021 rok nad
którym przeprowadzono debatę, a następnie udzielono wotum zaufania.

Gmina Świdnica

86 TYS. ZŁ. DLA GMINNYCH OSP 
NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał dotacje dla dolnośląskich Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup nowego, specjalistycznego
sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych,
których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu .

Wśród wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do dofinansowania w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych
Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2022 roku (dawniej Program pn. "Mały Strażak")
jest 8 jednostek OSP z terenu gminy Świdnica.  Łączna pula środków która trafi gminnych OSP wynosi 86 tys. zł.
◆ OSP Grodziszcze 11 000,00 zł,
◆ OSP KSRG Burkatów 11 000,00 zł,
◆ OSP Bystrzyca Górna 11 000,00 zł,
◆ OSP KSRG Lutomia Dolna 11 000,00 zł,
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W imieniu organizatorów zapraszamy do wziæcia udziaùu w konkursie ZESTAW 2022.

REGULAMIN

1. W konkursie biorà udziaù wyùàcznie zestawy prac.

2. Konkurs jest dostæpny dla wszystkich fotografujàcych.

3. Jeden autor moýe nadesùaã 1 zestaw prac na dowolny temat, stanowiàcy przemyúlanà, 
spójnà koncepcjæ autorskà.

4. Format zestawu prac nie wiækszy niý 70 x 100 cm.

5. Na odwrocie kaýdej pracy naleýy podaã kolejno:

– imiæ i nazwisko autora,

– dokùadny adres,

– e-mail

– tytuù zestawu

– kolejnoúã prac w zestawie lub jego ukùad graficzny na osobnej kartce

6. Prace w sztywnych opakowaniach naleýy przesyùaã na adres:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Franciszkañska 18 ,58-100 Úwidnica

z dopiskiem: ZESTAW 2022

7. Organizatorzy zapewniajà zwrot prac w tych samych opakowaniach.

8. Organizatorzy zapewniajà sobie prawo do bezpùatnego reprodukowania i publikowania zdjæã w katalogu, prasie, telewizji 
i internecie.

9. Prace nagrodzone pozostajà wyùàcznà wùasnoúcià autorów.

10. Jury ma prawo do innego podziaùu nagród.

11. Warunki konkursu majà moc postanowieñ umownych obowiàzujàcych organizatorów i Uczestników konkursu.

12. Nadesùane prace sà równoznaczne z oúwiadczeniem posiadania praw autorskich oraz majàtkowych do zdjæcia. 
Nadsyùajàc prace na konkurs, autor oúwiadcza, ýe prawa osób trzecich zostaùy wyjaúnione a autor prac posiada stosowne 
zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z póêniejszymi 
zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z póên. zmianami.

13. Autor zdjæcia akceptuje warunki regulaminu i wyraýa zgodæ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
Rozporzàdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zwiàzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepùywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzædowy Unii Europejskiej PL)

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

– Kaýdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymajà bezpùatnie katalog z wystawy.

TERMINARZ

Ostateczny termin przyjmowania prac do 01.07.2022 r.

Posiedzenie Jury do 15. 08. 2022 r.

Zawiadomienie o wynikach do 25. 08. 2022 r. – www.sok.com.pl

Ekspozycja wystawy wrzesieñ-paêdziernik 2022 r.

Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2023 r.

NAGRODY

GRAND PRIX „ZESTAW 2022” – MEDAL + 6.000 zù + AUTORSKA WYSTAWA W GALERII FOTOGRAFII W ÚWIDNICY W 
2023 r.

I NAGRODA – 2.500 zù

II NAGRODA – 1.500 zù

ORGANIZATORZY:

ÚWIDNICKI OÚRODEK KULTURY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KURATOR KONKURSU:

ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

Szczegóùowych informacji na temat konkursu udziela: Úwidnicki Oúrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78

www.sok.com.pl, sok@sok.com.pl

ZESTAW 2022 

XXVII MIÆDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII
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◆ Ochotnicza Straż Pożarna w Gogołowie 11 000,00 zł,
◆ Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzeszowie 11 000,00 zł,
◆ OSP Panków 10 000,00 zł,
◆ OSP Witoszów Dolny 10 000,00 zł.

Gmina Świdnica

NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ W ROKU - DZIEŃ DZIECKA
To jeden z najpiękniejszych dni w roku, bo daje mnóstwo radości i uśmiechu - podkreślała wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek podczas spotkania

z dziećmi w Przedszkolu "Bajkowa Dolinka" w Pszennie, Przedszkolu w Witoszowie Dolnym oraz Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej. Po
raz pierwszy Dzień Dziecka obchodziły także maluszki w Żłobku Gminnym w Pszennie, które w podziękowaniu za wizytę obdarowały wójt Teresę
Mazurek pięknymi uśmiechami.

Jaworzyna Śląska

WEEKEND Z LOKOMOTYWĄ
Ten wyjątkowy moment w roku postanowiło uczcić Muzeum Kolejnictwa, które zaprasza najmłodszych na specjalną interaktywną wystawę. Będzie

to pociąg złożony z lokomotywy parowej (OKi2-27) oraz 5 wagonów towarowych, które pomieszczą słonie, żyrafy, 1000 atletów i najprawdziwszą
armatę.

Event inspirowany wierszem Lokomotywa Juliana Tuwima. Zabawę poprowadzi i pomoże poruszyć lokomotywę mistrz słowa, aktor, pedagog dramy
Darek Lech z Fundacji Tańca i Kultury Tanecznej "CHOREIA".

W tym roku wyjątkowo, ponieważ inscenizacja odbędzie się również w języku ukraińskim. Dzieci ukraińskie, tak jak polskie, doskonale znają wiersz
Lokomotywa Juliana Tuwima.

Od 1938 roku, kiedy "Lokomotywa" po raz pierwszy ukazała się w wydaniu książkowym, wiersz Tuwima nie przestaje kształtować kolejnych
pokoleń najmłodszych użytkowników polszczyzny. 

4 i 5 czerwca  będziemy otwarci w godzinach od 10.00 do 18.00.
Dla zwiedzających przygotowano szereg atrakcji, a wśród nich m.in.:
- prezentacje i przejazdy zabytkowych, czynnych lokomotyw spalinowych 409Da-1 oraz 410D-51,
- gra terenowa dla najmłodszych,
- zwiedzanie bocznicy muzeum z przewodnikiem,
- w trakcie Dnia Dziecka czynne będzie również Kolejowe Bistro w wagonie WARS 
- pokazy zabytkowych maszyn na warsztacie
- makiety kolejowe oraz inne wystawy poświęcone kolejnictwu
- sala zabaw z Tomkiem i Przyjaciele
- kolejowa plaża z placem zabaw





www.expressem.eu

BARAN W ciągu kilku najbliższych dni bę-
dziesz bardzo zapracowany. Trzeba będzie po-
godzić obowiązki zawodowe i rodzinne. Po-
staraj się podejść do nich ze spokojem. Napięta
atmosfera nie sprzyja Twojemu dobremu na-
strojowi. Kłopoty finansowe już wkrótce zo-
staną rozwiązane. Nie warto się więc teraz nimi
przejmować.
BYK Poczujesz się bardzo samotny i będziesz
szukał oparcia i poczucia bezpieczeństwa w gro-
nie przyjaciół. Nie rób niczego na siłę. Narzuca-
nie swojego towarzystwa nie wzbudza zwykle
pozytywnych uczuć. Znajdź sobie jakiś cel, ja-
kieś zajęcie, a zobaczysz, że nie jesteś tak do

końca sam. W pracy pojawią się nowe zadania.
Trzeba się będzie ostro przyłożyć.
BLIŹNIĘTA Kłótnia z partnerem wisi w powie-
trzu. Daj mu trochę swobody. Nie może ciągle ze
wszystkiego Ci się spowiadać. Czuje się przez to
osaczony. Zajmij się ważnymi, zaległymi sprawa-
mi, które trzeba jak najszybciej załatwić. Robiąc
zakupy na najbliższy weekend pamiętaj, aby nie
kupować rzeczy, bez których możesz się obejść.
RAK Będziesz się przygotowywał do jakiegoś
ważnego wydarzenia. Poświęcisz na to mnóstwo
czasu i pieniędzy. Wysiłek jednak się opłaci. Miło
będzie widzieć radość w oczach ukochanej oso-
by. Nie przejmuj się atmosferą w pracy. Wkrótce
sprawa się wyjaśni, a winni zostaną upomnieni.
Nie traktuj tego tak osobiście.
LEW W obecnej sytuacji powinieneś liczyć tylko
na siebie. Nikt nie weźmie za Ciebie odpowiedzial-
ności. Naważyłeś piwa i teraz sam musisz je wypić.
Im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Praca zawodowa
przyniesie Ci wiele satysfakcji. Może otrzymasz
nawet upragnioną podwyżkę. Twoje ostatnie osiąg-
nięcia z pewnością zostaną zauważone.
PANNA Będziesz miał bardzo dobre dni. Dopi-
sze Ci szczęście w interesach lub grach loso-
wych. Warto pomyśleć więc o jakiś inwestycjach.
Udane życie osobiste będzie napędzało Cię do
działania i sprawiało, że problemy potraktujesz z
przymrużeniem oka. Łatwiej pokonasz więc
przeciwności, jakie spotkasz na swej drodze w
nadchodzących dniach.
WAGA Ktoś liczy na Twoją pomoc. Nie powinie-
neś się teraz odwracać od tej osoby. Jesteś jej jedyną
szansą na wyjście z trudnej sytuacji. Swoją decyzję
koniecznie skonsultuj z partnerem. Nie warto robić
z tego przed nim tajemnicy. W piątek zrobisz uprag-
nione zakupy. Poprawisz sobie tym humor.
SKORPION Ktoś będzie chciał obarczyć Cię
zbyt dużą odpowiedzialnością. Nie poddawaj się

naciskom. Twoje sprawy i dążenia też są ważne.
Nie możesz ich teraz zaniedbać. Zaproponuj swą
pomoc, ale nie bierz na siebie wszystkiego. W
kontaktach z partnerem bądź uczciwy i otwarty.
Wszelkie niedomówienia mogą być zalążkiem
konfliktu.
STRZELEC W pracy nareszcie coś się ruszy.
Pojawią się nowe zlecenia, które pozwolą Ci
zreperować nadszarpnięty budżet. Spotkania w
gronie przyjaciół zaowocują plotkami na Twój
temat. Postaraj się więc trzymać język na wodzy.
Nie musisz tyle o sobie opowiadać. Naucz się
słuchać co mówią inni i wyciągać z tego wnioski.
KOZIOROŻEC Spotkasz dawnego przyjacie-
la. To spotkanie spowoduje, że będziesz dużo
myślał o przeszłości i o tym, jak potoczyło się
Twoje życie. Zapragniesz jakiś korzystnych
zmian. Postaraj się te pragnienia wprowadzić do
rzeczywistości. Naprawdę jest to możliwe przy
odrobinie wysiłku z Twojej strony.
WODNIK Pochłonie Cię porządkowanie swo-
ich spraw. Będziesz chciał jak najszybciej się ze
wszystkim uporać, bo w Twojej głowie rodzą się
już nowe, wspaniałe pomysły, którym chciałbyś
się poświęcić. Tak trzymaj, a z pewnością osiąg-
niesz sukces. Postaraj się unikać kontaktu z osobą
spod znaku Wagi, która jest ciągle niezadowolo-
na i narzeka. Ma na Ciebie zły wpływ.
RYBY Szczera rozmowa z kimś spod znaku
Byka spowoduje, że nareszcie zaczniesz doce-
niać to, co masz. Uświadomisz sobie, jak wielkim
jesteś szczęściarzem i że przejściowe kłopoty z
pieniędzmi to jeszcze nie koniec świata. Za-
czniesz myśleć pozytywnie . Postaraj się też wię-
cej czasu poświęcić swoim bliskim.

◆ 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.
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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
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