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W skrócie...

U ZEGARMISTRZA. WYSTAWA ZE-
GARÓW Z KOLEKCJI JANUSZA
SKRZYPCZAKA
do 28.08.2022, godz. 18:00
Od 1 lipca do 28 sierpnia br. w Muzeum
Dawnego Kupiectwa będzie można podzi-
wiać kolekcjonerską wystawę zegarów ze
zbiorów antykwariusza Janusza Skrzypcza-
ka z Leszna. Na ekspozycji, przygotowanej
przez dr. Radosława Skowrona, znajdą się
zegary słoneczne, ogniowe i piaskowe oraz
zegary mechaniczne.
Wstęp N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica

VII FESTIWAL ORGANOWY IM.
CHRISTIANA SCHLAGA
1 lipca 2022 - 15 lipca 2022
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, plac Pokoju 6, Świdnica; organi-
zator:
Fundacja Dobrej Muzyki

Wykład o historii browarnictwa w Świdnicy
02.07.2022, godz. 15:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
wykład dr Dobiesława Karsta pt. "Piwowar-
skie tradycje Świdnicy. Świdnickie piwo
wczoraj i dziś" poświęcony historii browar-
nictwa świdnickiego, który odbędzie się w
sobotę 2 lipca o godz. 15:00. Dodatkową
atrakcją po wykładzie będzie koncert gitaro-
wo-wokalny Marcela Kambra
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

WYSTAWA JASNOWIDZE
05.07-31.08.2022
Wystawa została pomyślana jako obrazowo-
literacka gra angażująca odbiorców. Ilustra-
cje zaczerpnięte z prac konkursowych uzu-
pełniono pytaniami, zadaniami i polecenia-
mi, które uruchamiają wyobraźnię. Wystawa
będzie dostępna w bibliotece (II piętro) do
końca wakacji. Zapraszamy do zabawy z
wyobraźnią.
Wstęp WOLNY; miejsce: Miejska Bibliote-
ka Publiczna; organizator: MBP

24. FESTIWAL TEATRU OTWARTEGO
8 lipca 2022 - 10 lipca 2022
Pod gwiazdami teatr smakuje inaczej. Papiero-
we maski w smugach świateł latarni zamieniają
się w twarze bajkowych stworów. Szczudła
odrealniają drobne figury aktorów, które stają
się podniebnymi tancerzami albo potworami.
Wstęp wolny; miejsce: Rynek, Świdnica;
organizator: ŚOK

WARSZTATY ANIMACJI POKLAT-
KOWEJ
08.07-09.07.2022, godz. 12:00
Zapraszamy na warsztaty animacji poklat-
kowej, które poprowadzi Anastazja Kon-
nyk! Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od
8 do 14 lat ze Świdnicy i Ukrainy. Wspólnie

Świdnica

NOWY ZASTĘPCA PREZYDENTA ŚWIDNICY
Krystian Werecki został nowym zastępcą

Prezydenta Miasta Świdnicy. Od 1 lipca zastąpił
na tym stanowisku dotychczasowego zastępcę,
Jerzego Żądło. 

Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwent
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Ukończył Studia
MBA in Community Management na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Krakowie, a także studia
podyplomowe z zakresu audytu i kontroli zarząd-
czej w sektorze publicznym.

Z samorządem związany od 2014 roku, od
tego czasu nieprzerwanie pełnił funkcję radnego
Rady Powiatu w Świdnicy. Do czasu złożenia
mandatu radnego przewodniczył Komisji Ochro-
ny Zdrowia i Spraw Społecznych, a także Radzie
Społecznej SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ra-
tunkowe w Świdnicy.

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pełnił
wcześniej funkcję pełnomocnika prezydenta ds.
aktywności obywatelskiej, a od 2020 roku kieru-
je Wydziałem Gospodarki Odpadami. Przez lata związany był z Oddziałem Rejonowym Polskiego
Czerwonego Krzyża w Świdnicy.

- Krystian Werecki sprawdził się na stanowisku dyrektora Wydziału Gospodarki Odpadami.
Wykazał się doskonałymi umiejętnościami menadżerskimi, jest ceniony przez swoich pracowników
jako osoba budująca dobre relacje międzyludzkie. Posiada duże doświadczenie w samorządzie, przez
lata był radnym powiatowym. Biorąc to wszystko pod uwagę, postanowiłam powierzyć mu stano-
wisko mojego zastępcy. Mam do niego pełne zaufanie i wiem, że sprosta nowym wyzwaniom - mówi
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Krystian Werecki zajmie się tematami: gospodarki przestrzennej, architektury, geodezji i gospo-
darki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, sportu, transportu i gospodarki odpadami oraz
inwestycji miejskich.  

Świdnica

ŚWIDNICA OGRANICZA OŚWIETLENIE 
Ze względu na konieczne oszczędności budżetowe oraz znaczący wzrost cen energii elektrycznej

Wydział Dróg i Infrastruktury Miasta Świdnica postanowił wprowadzić ograniczenia w funkcjono-
waniu oświetlenia ulicznego w mieście. Od 8 lipca do 30 września miejskie latarnie zgasną w całym
mieście w godzinach od 1:00 do 4:00.

Świdnica wyłączy w nocy oświetlenie ulic i
parków. Od 8 lipca każdej nocy od godziny pier-
wszej do godziny czwartej nad ranem nie będą
świecić zarówno latarnie przy drogach, jak i
oświetlenie poza pasem drogowym. Decyzja taka
zapadła po drastycznych wzrostach cen energii
elektrycznej.

- Wybraliśmy takie godziny, kiedy jeszcze
nie rozpoczęły się podróże ludzi na pierwsze
zmiany do pracy, a już po tym, kiedy mieszkańcy
zdążą załatwić wszystkie swoje wieczorne spra-
wy. W tych godzinach ruch w mieście, zarówno
pieszy jak i samochodowy jest praktycznie zero-
wy, niemal nikt się wtedy nie przemieszcza - mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i
Infrastruktury Miasta Świdnica.

Wyłączenie oświetlenia na trzy godziny dziennie zostanie wprowadzone w nocy z 7 na 8 lipca i
będzie obowiązywać aż do 30 września. Pozwoli to na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej
przez miasto, co samo w sobie da duży efekt ekologiczny, a jednocześnie przyczyni się do redukcji
kosztów. Dzięki temu rozwiązaniu miasto zaoszczędzi w tym czasie około 100 000 zł.

- O naszych działaniach poinformujemy policję, pogotowie ratunkowe czy straż pożarną, aby
służby ratunkowe były przygotowane do tych zmian - dodaje Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg
i Infrastruktury Miasta Świdnica.

Kraków jako pierwsze duże miasto w Polsce zdecydował o gaszeniu oświetlenia ulicznego już
w 2020 roku, szukając w ten sposób oszczędności. W jego ślady poszły kolejne samorządy, m.in.
Tarnów, Kielce czy Suwałki.

Powiat Świdnica

MATURY W POWIECIE ŚWIDNICKIM
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławia podała wyniki tegorocznych egzaminów

maturalnych. Dla Powiatu Świdnickiego wyniki matur prezentują się następująco.
Licea Ogólnokształcące                      
◆ I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy - 99,0 %                        
◆ II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy - 100 %

ciąg dalszy na str. 3
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stworzą filmik o Świdnicy - bajkową historię
o przyjaźni polsko-ukraińskiej.
Wstęp zapisy; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

LETNIE WARSZTATY MUZEALNE
2022
09.07.2022, godz. 12:00
Zapraszamy na Letnie Warsztaty Muzealne,
które odbędą się w Muzeum Dawnego Ku-
piectwa. Pierwsze spotkanie pt. "W pracow-
ni astronoma - czyli jak wyglądał warsztat i
praca nowożytnego astronoma.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

KINO LETNIE SPEKTRUM
16 lipca godz. 21:00 
C’mon, C’mon, reż. Mike Mills (2021) 20
sierpnia godz. 20:30 - Najgorszy człowiek
na świecie, reż. Joachim Trier (2021) 3
września godz. 19:30 - Matki równoległe,
reż. Pedro Almodovar (2021)
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

29. ŚNJ: NAT OSBORN BAND
22.07.2022, godz. 19:30
Pochodzący z Nowego Jorku Nat to niespo-
kojna dusza. Studiował grę na tabli w In-
diach. Grał na gitarze na ulicach, pisał utwo-
ry na hiszpańskich balkonach. Wypełniał po
brzegi miejsca koncertowe w całym Nowym
Jorku, został deportowany z Wielkiej Bryta-
nii, a to wszystko przed ukończeniem 25
roku życia.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Lu-
dowy 5; organizator: ŚOK

LETNIE WARSZTATY MUZEALNE
2022
23.07.2022, godz. 12:00
Zapraszamy na Letnie Warsztaty Muzealne
2022, które odbędą się w Muzeum Dawnego
Kupiectwa. Drugie spotkanie pt. "Dawne mia-
ry" - czyli żywa lekcja o dawnych miarach.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica
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◆ III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy - 92,4 %        
◆ V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ekonomicznych w

Świdnicy - 68,4 %   
◆ Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu - 85,7 % 
◆ Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach - 89,5 %   
 Technika
◆ Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy- 41,3 %
◆ Technikum Nr 2 w Zespole Szkól Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy - 75,6 %
◆ Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świd-

nicy- 69%
◆ Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy - 64,9%
◆ Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy - 76,3 %
◆ Technikum im. Księcia Bolka II w Zespole Szkół w Strzegomiu- 86,9 %
◆ Technikum w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie- 36,0 %

MBP Świdnica

FESTIWAL GÓRY LITERATURY 2022
Już po raz drugi Świdnica wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Świdnicy została współorga-

nizatorem Festiwalu Góry Literatury . Dzięki temu mieszkańcy miasta będą mieli niepowtarzalną
okazję spędzić czas w gronie wspaniałych artystów: reżyserów, scenarzystów, pisarzy, aktorów i
animatorów kultury. Festiwal zawita do Świdnicy w dniach 18 i 19 lipca. Jak mówią organizatorzy
festiwalu - nie uznają oni tematów tabu. Tegoroczna edycja będzie szczególnie mocno poruszała
kwestie związane z praworządnością, feminizmem, środowiskiem i wolnością słowa.

Festiwal Góry Literatury jest niesamowitym wydarzeniem kulturalnym, które ściąga na Dolny
Śląsk mnóstwo gości interesujących się literaturą ale nie tylko. To już 8 edycja, a biblioteka po raz
drugi dołącza do współorganizatorów. A lista gości w Świdnicy w tym roku jest elitarna. W pierwszym
dniu zobaczymy się z Karoliną Korwin-Piotrowską, Małgorzatą Lebdą i Urszulą Zajączkowską. A
we wtorek, 19 lipca rozpoczniemy spotkaniem z Piotrem Siemionem, autorem "Bella, ciao, następnie
gościć będzie słynna reżyserka ze swoją biografią - Agnieszka Holland, będąca także członkinią Rady
Fundacji Olgi Tokarczuk. Kolejne spotkanie z Lechem Molińskim i Jerzym Wypychem poprowadzi
Jan Pelczar, a całość zwieńczy pokaz plenerowy filmu "Wszystko dla mojej matki.

Przed nami dwudniowa literacko-filmowa uczta dla ducha. Organizatorem Festiwalu jest Funda-
cja Olgi Tokarczuk.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

ciąg dalszy na str. 4
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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

II OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
24.07.2022, godz. 10:00
W drugim z trzech turniejów siatkówki pla-
żowej zagrają miksty. Zapisy: 607 944 999.
Wstęp wolny; miejsce: OSiR, ul. Śląska 35;
organizator: ŚOSiR

LETNIE WARSZTATY MUZEALNE
2022
30.07.2022, godz. 12:00
Zapraszamy na Letnie Warsztaty Muzealne
2022, które odbędą się w Muzeum Dawnego
Kupiectwa. Trzecie spotkanie pt."Ulepione,
wygniatane  z gliny w bryle zbudowane" - o
tajnikach pracy garncarza.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

III OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
07.08.2022, godz. 10:00
W trzecim i ostatnim turnieju siatkówki pla-
żowej w tym sezonie zagrają pary męskie.
Zapisy: 607 944 999.
Wstęp wolny; miejsce: OSiR, ul. Śląska 35;
organizator: ŚOSiR

FESTIWAL MIEJSKIEGO SZKICO-
WANIA
11.08-14.08.2022, godz. 17:00
Pierwsze sto osób, które zapiszą się na udział
w festiwalu, otrzyma identyfikator upraw-
niający do zniżek u naszych partnerów oraz
torbę z prezentami od naszych sponsorów.
Uczestnicy będą też mogli zdobyć w festi-
walowych konkursach rozmaite nagrody.
Wstęp wolny; miejsce: Świdnica; organiza-
tor: ŚOK

WALDEMAR MALICKI: "NAGA PRA-
WDA O KLASYCE"
16.10.2022, 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
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Świdnica

100 TYS. ZŁ DLA ŚWIDNICY W RAMACH
PROGRAMU "CYFROWA GMINA"

Dzięki programowi "Cyfrowa Gmina, którego środki pochodzą z Funduszy Europejskich,
Świdnica pozyskała grant w wysokości 100 tys. zł.

W ramach pozyskanych środków samorząd planuje:
◆ wziąć udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje kadry informatycznej oraz szkoleniach

dla urzędników z bezpieczeństwa korzystania z sieci komputerowej w miejscu pracy
◆ zakupić narzędzie do logowania, analizy i korelacji logów
◆ rozbudować logowanie zdalne do sieci wewnętrznej o system tokenów na telefony komórkowe
◆ zaktualizować i rozszerzyć oprogramowanie przeznaczone do kompleksowego zarządzania siecią

komputerową, serwerami i stacjami roboczymi
Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia

cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się
do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych
przez pandemię COVID-19.

Świdnica

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM, CZYLI DZIEŃ
RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Zabawa wielkimi klockami dla najmłodszych, mniejszymi dla nieco starszych i wreszcie zajęcia
z robotyki oraz zabawa drukarką 3D - tegoroczny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego świętowany był
inaczej niż zwykle.

Organizatorzy, czyli firma KidsTech stanęła na wysokości zadania i przyjemną zabawę połączyła
z nauką. W zajęciach, które prowadzone były na terenie Starej Kopalni wzięło udział około 100
dzieciaków, podopiecznych rodzin zastępczych z powiatu świdnickiego oraz dzieci z ukraińskiej
pieczy zastępczej, które od wybuchu wojny w swoim kraju mieszkają w Świdnicy. Po wytężonej
zabawie na wszystkich czekał oczywiście poczęstunek.

tekst i foto: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiat Świdnica

"AKTYWNA TABLICA" 
385.000 zł - za taką sumę zakupiony zostanie do szkół prowadzonych przez Powiat Świdnicki

nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach tegorocznej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktyw-
na tablica" Powiat Świdnicki uzyskał akceptację dla wszystkich złożonych wniosków, w których
dyrektorzy szkół wraz ze swoimi nauczycielami, po analizie potrzeb szkoły, występowali o przyzna-
nie dofinansowania na zakup tablic interaktywnych, laptopów, projektorów, głośników, interaktyw-
nych monitorów dotykowych. Wśród szkół objętych programem znalazły się także szkoły specjalne
ze Świebodzic, do których trafią specjalistyczne pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii i pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi.

"Powiat Świdnicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 308.000 zł i jest zobowiązany do
wniesienia wkładu własnego w wysokości 77.000 zł. Wyniki tegorocznej edycji "Aktywnej tablicy"
bardzo mnie cieszą. Od nowego roku szkolnego będziemy w stanie doposażyć nasze szkoły w kolejny
sprzęt informatyczny, który na pewno uatrakcyjni zajęcia prowadzone przez nauczycieli. Powiat
Świdnicki konsekwentnie doposaża bazę dydaktyczną szkół związaną z technologią informacyjną.
W bieżącym okresie finansowania UE 2014-2021 udało nam się napisać i zrealizować kilka dużych
projektów, w ramach których w ogólniakach powstały specjalistyczne pracownie przyrodnicze i
informatyczne oraz językowe, w szkołach zawodowych pracownie do nauki zawodu. Szkoły spe-
cjalne realizowały również szereg projektów. Uczestniczyliśmy też w projektach partnerskich, dzięki
którym nasze szkoły zostały również doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne, nie mówiąc o
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całej rzeszy dodatkowych zajęć dydaktycznych, zawodowych, specjalistycznych, staży, praktyk,
wycieczek" - dodaje Grzegorz Stawarz, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania.

MDK Świdnica

XI MEMORIAŁ SZACHOWY 
MICHAŁA SOŚNICKIEGO

W połowie lat dziewięćdziesiątych z inicjatywy Mirosława Sośnickiego w okresie wakacyjnym
odbywały się w Świdnicy międzynarodowe festiwale szachowe. Po tragicznej śmierci Michała
Sośnickiego, syna pana Mirosława, festiwale przybrały jego imię. W 2006 roku prawo organizacji
turnieju przejęła Gmina Żarów. I tak X Międzynarodowy Festiwal Szachowy Pamięci Michała
Sośnickiego odbył się w dniach 30 czerwca - 2 lipca 2006 roku. Niestety był to ostatni turniej z serii.
Pamięć o Michale jest wciąż żywa wśród świdnickich szachistów, dlatego Młodzieżowy Dom Kultury
w Świdnicy wraz z Klubem Szachowym GAMBIT MDK Świdnica wystąpili do burmistrza Żarowa
o przekazanie prawa do organizacji turnieju i otrzymali zgodę. Plany organizacji turnieju w czerwcu
2020 pokrzyżowała epidemia i dopiero w bieżącym roku będą zrealizowane.

Słowo festiwal pochodzi od łacińskiego festivus, co znaczy radosny, wesoły, świąteczny i oznacza
szereg imprez jednego typu. Nie rezygnując z rozbudowanej formuły (obok turnieju szachów
szybkich odbędzie się turniej błyskawiczny), zmieniamy nazwę turnieju na Memoriał, gdyż jest ona,
w naszym mniemaniu, właściwsza. W związku z ograniczonym budżetem rozpoczynamy skromnie
od turnieju dla niespełna stu uczestników. Liczymy, że w przyszłych latach turniej nawiąże do
dawnego blasku.

W ramach Memoriału odbyły się cztery turnieje:
Gr. A - 25.06 - turniej szachów szybkich dla juniorów starszych i seniorów
Gr. B - 25.06 - turniej szachów szybkich dla juniorów w wieku 10-13 lat
Gr. C - 25.06 - turniej szachów szybkich dla juniorów do 9 lat (z możliwością zdobycia V i IV

kategorii szachowej)
Gr. D - 26.06 - turniej szachów błyskawicznych dla wszystkich chętnych
W Grupie A zwyciężył Czesław Stec (KSz Mikama Świdnica), który mikroskopijną przewagą

wyprzedził Damiana Daniela (GLKS Goniec Żarów). Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i
pierwsze wśród juniorów wywalczył Oskar Perek (KSz GAMBIT MDK Świdnica).

W Grupie B w klasyfikacji generalnej zwyciężyła Roksana Zapolska (KSz GAMBIT MDK
Świdnica), która dzięki punktacji pomocniczej wyprzedziła Jana Bednarskiego (GLKS Goniec
Żarów). Wśród dziewcząt do 13 lat drugie miejsce wywalczyła Gabriella Gołębczyk (GLKS Goniec
Żarów), a trzecie Aleksandra Przychocka (KSz GAMBIT MDK Świdnica). Wśród chłopców do 13
lat zwyciężył Igor Śliwowski. Drugi był Samuel Jacek, a trzeci Krzysztof Chrobak (wszyscy KSz
GAMBIT MDK Świdnica). Wśród juniorek do 11 lat zwyciężyła Julia Strzeżek (KSz GAMBIT MDK
Świdnica), a wśród juniorów do 11 lat za Janem Bednarskim miejsca zajęli Oskar Kiszkiel i Jan
Kasendra (obydwaj GLKS Goniec Żarów).

W Grupie C wśród dziewcząt do 9 lat zwyciężyła Hania Kasendra (GLKS Goniec Żarów). Drugie
miejsce zajęła Oliwia Szczeblowska (KSz GAMBIT MDK Świdnica), a trzecie Maria Stadnik
(Strzegom). Wśród chłopców do 9 lat zwyciężył Oliwier Rozenek. Drugi był Jakub Kośnik (KSz
GAMBIT MDK Świdnica). W grupie dziewcząt do 7 lat wygrała Maja Mazur. Wśród chłopców
zwyciężył Hubert Griman (KS Polanica-Zdrój), który wyprzedził starszych zawodników i triumfował
również w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Kamil Walczak (KSz GAMBIT MDK
Świdnica), a trzecie Ignacy Kruk (KSz Mikama Świdnica).
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"NOC W WENECJI" [operetka]
20.11.2022, godz. 18:00
Noc w Wenecji Straussa zabierze widzów w
niezwykłą podróż na weneckie ulice i place,
na których trwa właśnie karnawałowe sza-
leństwo. Operetka kochana jest za doskona-
ły humor, wspaniałą muzykę przepełnioną
tanecznymi rytmami i cudowny koloryt we-
neckiego karnawału.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"MAYDAY BIGAMISTKA" [spektakl
komediowy]
01.12.2022, godz. 19:00
Mayday i Mayday 2 Raya Cooneya to kla-
syka znakomitej komedii Dołącza do nich
Mayday Bigamistka, tegoż Cooneya opo-
wieść będąca odbiciem pierwszego Mayda-
ya - coś podobnego, ale jakże jednak różne-
go!
Wstęp 90/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

WARSZTATY ANIMACJI POKLAT-
KOWEJ
08.07-09.07.2022, godz. 12:00
Wstęp zapisy; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

Zapraszamy na warsztaty animacji poklat-
kowej, które poprowadzi Anastazja Kon-
nyk!
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 8 do
14 lat ze Świdnicy i Ukrainy. Wspólnie
stworzą filmik o Świdnicy - bajkową historię
o przyjaźni polsko-ukraińskiej.
Zapewniamy wszystkie potrzebne narzę-
dzia: nożyczki, klej, papier, ołówki i flama-
stry. Zabierzcie ze sobą tylko waszą
wyobraźnię!
Zapisy na zajęcia przyjmuje Marta Ciućka
pod adresem: m.ciucka@sok.com.pl
Dofinansowano ze środków na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów uzależnień.

http://www.domsenioracm.pl




W turnieju błyskawicznym (Grupa D) ze sporą przewagą (aż 2 punkty) zwyciężył Damian Daniel.
Drugi był Przemysław Misiek (KS Górnik Polkowice), a trzeci Czesław Stec. Wśród juniorów
zwyciężył Oskar Perek. Za nim uplasował się Marcel Misiek (KS Górnik Polkowice) oraz Radosław
Zawada (KSz Mikama Świdnica).

Galeria zdjęć autorstwa Marcina Korzekwy:
https://www.flickr.com/photos/hetman-mk/albums/72177720299736482

MDK Świdnica

TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 
70-LECIA MDK ŚWIDNICA

W dniach 27-28 czerwca w Dziale II MDK Świdnica odbył się Turniej Szachowy z okazji 70-lecia
istnienia Placówki. W turnieju wzięło udział szesnastu młodych szachistów, którzy rywalizowali ze
sobą o wyższe kategorie szachowe. W Grupie A (ranking 1400-1600) zwyciężył Igor Śliwowski przed
Gabrysią Gołębczyk, Kacprem Synowskim i Erykiem Stokłosą. Igorowi zabrakło niewiele do II
kategorii. Gabrysia, Kacper i Eryk osiągnęli normy na wyższe kategorie i już wkrótce przy ich
nazwisku pojawi się ranking 1600! W Grupie B (ranking 1000-1400) zwyciężył Łukasz Wiśniewski,
a piątą kategorię zdobyli Julian Grzyb i Jan Tomczyk. Na zakończenie rozegrano turnieju błyskawi-
czny (Grupa C), w którym ponownie zwyciężył Igor Śliwowski. Kolejne miejsca zajęli: Fryderyk
Miedziński, Samuel Jacek i Aleksandra Przychocka.

Galeria zdjęć autorstwa Marcina Korzekwy:
https://www.flickr.com/photos/hetman-mk/albums/72177720300214999

MBP Świdnica

WYSTAWA JASNOWIDZE
Coraz więcej utalentowanych osób chce i próbuje tworzyć ilustrowane, niestandardowe książki,

które służą nie tylko do czytania, ale też do oglądania i uruchamiania wyobraźni. Odpowiedzią na to
wyzwanie jest ogłoszony przez Wydawnictwo Dwie Siostry konkurs, który zyskał ogromną popu-
larność w kraju i za granicą - Jasnowidze.

W bibliotece prezentujemy prace z I edycji konkursu z lat 2014-2015.
Wystawa została pomyślana jako obrazowo-literacka gra angażująca odbiorców. Ilustracje za-

czerpnięte z prac konkursowych uzupełniono pytaniami, zadaniami i poleceniami, które uruchamiają
wyobraźnię. Wystawa będzie dostępna w bibliotece (II piętro) do końca wakacji.

Zapraszamy do zabawy z wyobraźnią.

Świdnica

ODSZEDŁ NA EMERYTURĘ
Jan Czałkiewicz, pełniący obowiązki dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy odchodzi

na emeryturę. W piątek, 1 lipca odebrał z rąk prezydent miasta, Beaty Moskal-Słaniewskiej podzię-
kowania za lata pracy na obiektach OSIR.

Jan Czałkiewicz swoją przygodę ze sportem rozpoczął od koszykówki. Brał czynny udział
w rozgrywkach jako junior i senior odnosząc pierwsze sukcesy pod wodzą takich trenerów jak:
Henryk Zając, Ryszard Paluszek, Jerzy Lepak. W latach 1984-1992 pełnił funkcję kierownika
drużyny siatkówki kobiet w Miejskim Klubie Sportowym "Polonia" Świdnica. Wraz z Andrze-
jem Ząbkiem kontynuowali siatkarskie tradycje rozpoczęte przez Tadeusza Ząbka. Nadzorował
sportowy rozwój zawodniczek. Przyczynił się do wyszkolenia wielu utalentowanych siatkarek
m.in.: Sylwii Wychowanek, Iwony i Katarzyny Lepak, Doroty i Anny Świeniewicz, Anny i

ciąg dalszy na str. 10
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VII FESTIWAL ORGANOWY IM.
CHRISTIANA SCHLAGA
1 lipca 2022 - 15 lipca 2022
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, plac Pokoju 6, Świdnica; organi-
zator:
Fundacja Dobrej Muzyki

W piątek 1 lipca rozpoczyna się Między-
narodowy Festiwal Organowy im. Christia-
na Schlaga! Fundacja Dobrej Muzyki oraz
Kościół Pokoju w Świdnicy po raz siódmy
zapraszają na cykl letnich koncertów orga-
nowych, prezentujących organy dawnej
świdnickiej firmy Schlag & Sohne. Na wszy-
stkie wydarzenia wstęp jest wolny!
W ramach tegorocznego organowego święta
odbędą się trzy koncerty w Kościele Pokoju
w Świdnicy w kolejne piątki: 1, 8 i 15 lipca.
Podczas Festiwalu wystąpią uznani polscy
muzycy: organiści - Zuzanna i Maciej Bato-
rowie ze Świdnicy, Paweł Głowiński z Toru-
nia i Zbigniew Gach ze Słupska, a także
oboistka Magdalena Maniewska i klarneci-
sta Tomasz Klepczyński z Gdańska. W ich
wykonaniu będzie można usłyszeć muzykę
kameralną i organową, w tym kompozycje
klasyczne, romantyczne oraz improwizacje
jazzowe.
Wybór organmistrza - Christiana Schlaga -
na patrona Festiwalu to zjawisko rzadkie i
wyjątkowe na tle innych polskich wydarzeń
muzycznych. Wynika z tradycji organmi-
strzowskich Świdnicy, które sięgają końca
XV wieku, a ich szczególny rozkwit przy-
padł na przełom XIX i XX w. za sprawą
fabryki Christiana Schlaga. Założył on w
1869 roku w Świdnicy fabrykę organów pi-
szczałkowych, która wyprodukowała ponad
tysiąc instrumentów. Obecnie zachowanych
jest około 700 na całym świecie (m.in. w
Europie, Meksyku, RPA) - w samej Polsce
przetrwało kilkadziesiąt.
Instrumenty świdnickiej fabryki odznaczają
się bardzo miękkim brzmieniem, czym od-
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Bogumiły Barańskich, Magdaleny Sadowskiej. Jan Czałkiewicz organizował w Świdnicy turnieje
sportowe o randze ogólnopolskiej juniorek i kadetek, które walczyły o najwyższe lokaty.

Od 1995 r. do 2003 był kierownikiem Działu Obiektów Sportowych w Świdnickim Ośrodku
Sportu i Rekreacji, gdzie w sposób znaczący przyczynił się do organizacji wielu imprez sportowych.
W pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie, imponując trafnymi decyzjami. Swoich współpra-

cowników potrafił zaangażować w pracę i inicjował wiele nowych przedsięwzięć. W 1995 r. został
wyróżniony brązowym medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Od 2019 roku pełnił obowiązki dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, z którym
związany był zawodowo od 39 lat, 4 miesięcy i 9 dni. 

- Mało jest osób tak zaangażowanych w świdnicki sport jak Jan Czałkiewicz. Znamy się od ponad
3 dekad i wiem, że jego życie to dwa światy - rodzina i sport. Był jedną z pierwszych osób, która
propagowała sport w telewizji Tele-Raj. Jego praca w OSIR jest nie do przecenienia. Zaangażowany,
zawsze oddany, ze szczególną uwagą dbał o stan obiektów sportowych. Dziś odchodzi na zasłużoną
emeryturę, ale mam nadzieję, że nie rozstaje się z nami ostatecznie i jego pasja oraz dobra energia
będzie nam służyć - mówi prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska. 

ciąg dalszy na str. 11
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różniają się od innych dominujących ów-
cześnie firm (jak np. Sauer, Steinmeyer).
Organy Kościoła Pokoju w Świdnicy w spo-
sób szczególny umożliwiają wykonywanie
muzyki klasycznej i dawnej, jak dzieła J.S.
Bacha, a zarazem współczesnej, improwizo-
wanej i niestandardowej, w tym także ekspe-
rymentalnej i jazzowej. Odwiedzających za-
dziwia blisko 4 000 piszczałek ułożonych w
62 głosy, m.in. skrzypce, wiolonczela, kon-
trabas, flet, róg, puzon, a także barokowe
anioły grające na dwóch bębnach. To szero-
kie spektrum możliwości organów Schlaga
z Kościoła Pokoju zaprezentują zaproszeni
na Festiwal muzycy.

8.07.2022, godz. PIĄTEK
17:00-18:00 Zwiedzanie organów Schlaga.
Obowiązu j ą  bezpłatne zapisy na:
https://forms.gle/ujLUHqq6ho5q8iU5A Li-
czba miejsc ograniczona.
przewodnik: dr Maciej Bator
18:30-19:30 Koncert
Zbigniew Gach (Słupsk) - organy
Magdalena Maniewska (Gdańsk) - obój
w programie:
Georg Friedrich Hendel - "Lascia chio pian-
ga" - wyk. duo
Mikołaj z Krakowa - "Preambulum in F"
Johann Sebastian Bach - "Wachet auf, ruft
uns die Stimme BWV 645" - wyk. duo
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Georg Friedrich Hendel - "I know that my
Redeemer liveth" (z Oratorium "Mesjasz") -
wyk. duo z obojem
Johann Sebastian Bach - "Adagio" BWV
249 - wyk. duo
Johann Sebastian Bach - Toccata i fuga d-
moll "Dorycka" BWV 538
Alessandro Marcello - Koncert obojowy d-
moll (cz. I Allegro, cz. II Adagio cz. III
Presto) - wyk. duo
Siegfrid Karg-Elert - "La Nuit" z cyklu "Tro-
is Impressions" op. 72

15.07.2022, godz. PIĄTEK
18:30-19:30 Koncert 
Zuzanna i Maciej Batorowie (Świdnica) -
organy
w programie:
Johann Ernst IV. Sachsen-Weimar (1696-
1715) - "Concerto in C" (transkrypcja orga-
nowa J.S. Bach, BWV 595) - wyk. M. Bator
Chorał "Der tag der ist so freudenreich"
BWV 605 (transkrypcja na dwoje organów
Kościoła Pokoju) - wyk. Z. i M. Batorowie
Chorał "In dir ist Freude" BWV 615 - wyk.
M. Bator
Georg Bohm(1661 - 1733) - Chorał "Vater
unser im Himmelreich" - wyk. Z. Bator
Joseph-Ermend Bonnal (1880-1940) - "La
Vallee du Behorleguy, au matin" - wyk. M.
Bator

Świdnica

NOWY DYREKTOR ŚOSIR
Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Został nim Jerzy Żądło, dotychczasowy zastępca Prezydent Miasta Świdnicy. Zastąpi na tym
stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora Jana Czałkiewicza, który przechodzi na emeryturę.

Jerzy Żądło - absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego. Ma na
swoim koncie także dwa kierunki studiów podyplomowych: menadżerskie oraz zarządzanie jakością
na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu m.in. rozwoju
umiejętności menadżerskich, komunikacji, zarządzania ryzykiem, operatywnego systemu zarządza-
nia finansowego, audytu wewnętrznego. Zdał egzamin państwowy na członków rad nadzorczych
spółek Skarbu Państwa.

Od lat związany jest ze świdnickim sportem, szczególnie piłką nożną - był piłkarzem MKS
Polonia Świdnica, następnie Sparty Świdnica i Stali Świdnica, a obecnie jest trenerem (UEFA B)
LKS Bystrzyca Górna.
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- OSIR żegna Jana Czałkiewicza, wieloletniego pracownika i w ostatnich kilku latach pełniącego
obowiązki dyrektora ośrodka. Poszukiwałam na to stanowisko osoby rozumiejącej sport, zaangażo-
wanej i przygotowanej do zarządzania tak dużym i nowoczesnym kompleksem sportowym. Swój
akces zgłosił Jerzy Żądło, mój były zastępca, który kierował OSIR w poprzednich latach. Moim
zdaniem to idealna osoba, bowiem wywodzi się ze środowiska świdnickich sportowców, ma znako-
mite relacje i bogate doświadczenie. Wykazuje się wysokimi kompetencjami i zaangażowaniem.
Jestem przekonana, że poradzi sobie bardzo dobrze z powierzoną funkcją - mówi Beata Moskal-Sła-
niewska, Prezydent Miasta Świdnicy.

Do konkursu na stanowisko dyrektora OSIR aplikacje złożyła jedna osoba. Komisja konkursowa
zarekomendowała osobę Jerzego Żądło, który zaprezentował wysoki poziom merytoryczny i spójną
wizję rozwoju ośrodka.

Świdnica

WYBRANO ZASTĘPCĘ DYREKTORA 
WYDZIAŁU EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy. Została nim Magdalena Urbańska-Malucha. 

Magdalena Urbańska-Malucha jest z wykształcenia ekonomistą z ponad 16-letnim stażem pracy
jako nauczyciel dyplomowy przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych im.
Wincentego Stysia w Świdnicy. Wcześniej pracowała jako specjalista do spraw szkoleń i projektów
unijnych w Sudeckim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Ukończyła także studia doktoranckie na wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Ma na swoim koncie także trzy kierunki studiów podyplomowych:
Organizacja i Zarządzenie Oświatą w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w
Łodzi, Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uczelni Nauk Społecz-
nych w Łodzi oraz Przygotowanie Pedagogiczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Wałbrzychu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu m.in. rozwoju umiejętności menadżerskich,
komunikacji, zarządzania oświatą, edukacji osób dorosłych, instruktora zawodu.

- Magdalena Urbańska-Michalak swoim bogatym wykształceniem, doświadczeniem zawodo-
wym oraz znajomością niuansów polskiej oświaty spełniła nasze oczekiwania. Wykazuje się wyso-
kimi kompetencjami i zaangażowaniem. Jestem przekonana, że poradzi sobie bardzo dobrze z
powierzoną funkcją - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Do konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w
Świdnicy aplikacje złożyły cztery osoby. Komisja konkursowa zarekomendowała osobę Magdaleny

ciąg dalszy na str. 16
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Max Reger (1873 - 1916) - Toccata i fuga
d-moll op. 59 nr 5,6 - wyk. Z. Bator
Nicolaus de Grigny (1672 - 1703) - "Ave
Maris Stella" - wyk. Z. Bator
Zuzanna Bator (1986) "Radość" (prawyko-
nanie) - wyk. Z. i M. Batorowie
www.fundacjadobrejmuzyki.pl
Dyrektor artystyczna Festiwalu: Zuzanna
Bator
Organizatorzy: Fundacja Dobrej Muzyki i
Kościół Pokoju w Świdnicy
Mecenat: Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Narodowy Instytut Muzy-
ki i Tańca
Mecenasi: Przyjaciele Dobrej Muzyki (regu-
larni Darczyńcy Fundacji), Firma Szkole-
niowo-Doradcza Anna Szywała, Metikam,
Przedszkole Abracadabra, Hotel i Restaura-
cja Preemier, Cukiernia Łukowa, Winnica
Świdnicka, Pałac Gruszów, Manufaktura
Wspomnień, Drukarnia Edytor, Palarnia
Blend
Partnerzys: Gmina Miasto Świdnica, Staro-
stwo Powiatowe w Świdnicy
Projekt "VII Festiwal Organowy im. Chri-
stiana Schlaga" dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury w ramach programu "Muzyka", reali-
zowanego przez Narodowy Instytut Muzyki
i Tańca, oraz ze środków Gminy Miasta



Urbańskiej-Maluchy, która spełniła wszystkie niezbędne wymagania kwalifikacyjne określone w
ogłoszeniu o naborze na stanowisko i osiągnęła najwyższy wynik w ramach przeprowadzonej
rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w szkolnictwie,
wiedzę z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych oraz z zakresu ustawy o finansach publi-
cznych i ustawy o samorządzie gminnym, co stanowi gwarancję samodzielnego, właściwego i
rzetelnego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków.

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
17.06.2022r. godz. 12.50 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety dotyczące
psa ,który ugryzł w nogę jej córkę na pl. Św. Małgorzaty. Właścicielka psa za sprawowanie
niewłaściwego nadzoru została ukarana przez strażników mandatem karnym a o zajściu powia-
domiono Powiatowy Inspektorat Weterynarii.  

19.06.2022r. godz. 0.30
Do dyżurnego Straży Miejskiej w Świdnicy wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca ul. Słobódzkie-
go, któremu spoczynek nocny zakłóciły odgłosy głośnej imprezy na trenie byłej szkoły. Skiero-
wani na miejsce strażnicy zaprowadzili spokój a jedna z hałasujących osób została ukarana
mandatem karnym.

22.06.2022r. godz. 13.11 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca spacerującego w Parku
Młodzieżowym dotyczące leżącego na ławce w pełnym słońcu mężczyźnie. Niezwłocznie
zadysponowany patrol stwierdził, że panu nic nie dolega. Mężczyzna zmęczony panującym
upałem chciał chwilę odpocząć. Skończyło się tylko na strachu a mężczyzna został pouczony.

22.06.2022r. godz. 15.27 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z ogródków na
Świdnickim Rynku awanturuje się nietrzeźwy mężczyzna. Na miejscu strażnicy stwierdzili, że

człowiek ten jest agresywny. Zanieczyścił miej-
sce i używał słów wulgarnych. Bohater zajścia
noc spędził w areszcie a następnego dnia na dzień
dobry otrzymał mandat 500 zł.
22.06.2022r. godz. 21.17 
Operator monitoringu wizyjnego zauważył jak
na ternie centrum przesiadkowego przy ul. Kole-
jowej kobieta i mężczyzna piją alkohol. W tra-
kcie interwencji podjętej przez strażników osoby
te nie podporządkowały się wydanym polece-
niom a dalszy przebieg zdarzenia zakończył się
znieważeniem i czynną napaścią na funkcjona-
riuszy. Sprawcy zostali ujęci a w stosunku do
zatrzymanych czynności prowadzi Policja. 

Gmina Świdnica

260 ROCZNICA BITWY
POD BURKATOWEM

9 lipca o godz. 17.00,  w 260. rocznicę bitwy
pod Burkatowem odbędzie się rekonstrukcja hi-
storyczna z udziałem grup z Czech, Niemiec i z
Polski. Na to wyjątkowe wydarzenie zaprasza
wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz z
Organizatorami.

Po rekonstrukcji zaplanowanej na płycie boi-
ska sportowego, w budynku świetlicy będzie
można zobaczyć makietę Sowiogórskiego Towa-
rzystwa Historyczno-Krajoznawczego. W sobo-
tę, 9 lipca do Burkatowa zapraszamy już od
godziny 15.00 na piknik rodzinny z wieloma
atrakcjami dla dzieci, a o godz. 20.00 rozpocznie
się zabawa taneczna.

Organizatorzy: Gmina Świdnica, Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, sołectwo Burka-
tów , 33 Regiment Twierdzy Srebrna Góra.

Świdnica

BASEN PRZY RÓWNEJ
DO 10 LIPCA

Informujemy o zmianach w ostatnich dniach
funkcjonowania pływalni przy ulicy Równej w

ciąg dalszy na str. 19
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Świdnica i Starostwa Powiatowego w Świd-
nicy.

24. FESTIWAL TEATRU 
OTWARTEGO
8 lipca 2022 - 10 lipca 2022
Wstęp wolny; miejsce: Rynek, Świdnica;
organizator: ŚOK
Pod gwiazdami teatr smakuje inaczej. Papie-
rowe maski w smugach świateł latarni za-
mieniają się w twarze bajkowych stworów.
Szczudła odrealniają drobne figury aktorów,
które stają się podniebnymi tancerzami albo
potworami.
Dzieci czasem piszczą, czasem śmieją się w
głos. Dorośli dociekają sensu pochodu prze-
dziwnych postaci, wybuchów ognia i opo-
wiadanych historii. Cokolwiek by nie do-
strzegli, są w środku magii.
Raz do roku, zawsze w lipcu, zawsze na
świdnickim Rynku.

www.expressem.eu







Świdnicy. Od 1 do 10 lipca obiekt będzie czynny codziennie od godziny 10.00 do 18.00, natomiast
od 11 lipca obiekt będzie nieczynny w związku z przerwą technologiczną.

Przerwa technologiczna potrwa około dwóch miesięcy. Pływalnia wznowi działalność w pier-
wszych dniach września. O dokładnym terminie poinformujemy.

OSiR Świdnica

WPADNIJ NA KORTY - LIPCOWA PROMOCJA
Zapraszamy do korzystania z kortów tenisowych przy ulicy Śląskiej. Do końca lipca czeka na

Was atrakcyjna promocja cenowa!

Gmina Świdnica

W GRODZISZCZU TRWA BUDOWA 
SALI SPORTOWEJ

Wakacje dla uczniów to czas zasłużonego wypoczynku. W gminie Świdnica nie zwalniamy
tempa. Słoneczna pogoda sprzyja pracom inwestycyjnym związanym z budową sali gimnastycznej

ciąg dalszy na str. 22
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PIĄTEK - 8 lipca
godz. 12.00-15.00 Warsztaty animacji po-
klatkowej - Galeria Fotografii (*zapisy)
godz. 16.00-19.00 "Ale Heca" Strefa zaba-
wy
godz. 17.00 "Ristorante" Teatr na Walizkach
godz. 18.00 "Leśne ludki" Teatr Bajka
godz. 18.30 Wernisaż wystawy prac plasty-
cznych Anny Jędrzejczak - Wieża Ratuszo-
wa
godz. 19.00 "Epitafium Błazna" Kolektyw
KEJOS - sala teatralna ŚOK
godz. 21.30 "Czas wilka" Teatr Ewolucji
Cienia

SOBOTA - 9 lipca
godz. 12.00-15.00 Warsztaty animacji po-
klatkowej - Galeria Fotografii (*zapisy)
godz. 16.00-19.00 "Ale Heca" Strefa zabawy
godz. 17.00 "Zielonomu i Babci" Teatr JaSię
godz. 18.00 "Gamer over" OtoTo Teatr
godz. 19.00 "Ukochany kraj, umiłowany
kraj" Physical ArtHouse - sala teatralna ŚOK
godz. 20.00 "H2Oooops" Grupa Tras de la
Nada
godz. 21.30 "Trzy Oblicza Salvadora Dali"
Teatr Formy

NIEDZIELA - 10 lipca
godz. 16.00-19.00 "Ale Heca" Strefa zabawy
Godz17.00 "On The Road" Cirkus trochu
jinak
godz. 18.00 "Rapsodia świdnicka, czyli hi-
storia piernikiem pisana" Dom Dzienny Se-
nior Wigor - sala teatralna ŚOK
godz. 19.00 "Historie rodzinne" Teatr Czer-
wona Walizka
godz.19.30 wernisaż wystawy prac Joanny
Pałys - Galeria Fotografii
godz. 21.30 "Suita dla dwojga" Lwowski
Teatr Woskresinnia
wstęp wolny na wszystkie wydarzenia
*zapisy: m.ciucka@sok.com.pl

MUZYKA MI LEŻY W ŚWIDNICKIM
PARKU CENTRALNYM
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.

Kalendarz tegorocznej edycji Muzyka Mi
Leży zapowiada się następująco:

23 lipca / ARTHUR SAMUEL [pop]
Dwudziestoletni singer-songwriter, który
swoją muzyką oprawia otaczający go świat
ramką myślenia osoby wysoko wrażliwej.
Jego zróżnicowane kompozycje oraz teksty
wzruszają słuchaczy, skłaniają do refleksji,
ale również zachęcają do tańca.

13 sierpnia / ŚLAD [country-blues]
Stali już bywalcy Pikniku Country w Mrą-
gowie, chociaż nie stronią też od rocka i
bluesa. Niezależnie od tego czy w kwartecie,







przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu. To jedno z trzech zadań na które gmina
Świdnica otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.

Wartość umowy wynosi 12 804 807,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest EMBUD Laskowski Emil
Usługi Budowlano-Remontowe, a planowany termin jej zakończenia to październik 2023 r.

Przedmiotem zadania jest budowa pełnowymiarowej sali w Grodziszczu wraz z niezbędnym
zapleczem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem z budynkiem szkoły. Wybudowana sala będzie
miała wymiary 32,54 x 19,04 m i wysokość 6, 54 m. Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej
wraz z zapleczem i łącznikiem 1022,63 m2, powierzchnia użytkowa sali wyniesie 912,26 m2,
kubatura 8058,95 m3. Płyta sali gimnastycznej zostanie wykonana z certyfikowanej nawierzchni
sportowej montowanej na wentylowanej mechanicznie przestrzeni podpodłogowej. Budynek sali
ogrzewany będzie powietrzną pompą ciepła wspomaganą instalacją fotowoltaiczną - ekologiczne
ogrzewanie bezemisyjne (również podgrzewanie ciepłej wody).

Oprócz sali gimnastycznej w Grodziszczu w ramach otrzymanego dofinansowania zostanie
wykonana przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pszennie
oraz budowa remizy przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Gogołowie 37.

Wartość łączna wszystkich 3 inwestycji - 14 978 233,84 zł.
Wkład własny to 5 023 233,84 zł (tj. 33,5%)
Łączna wartość dofinansowania Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych 9 955 000 ,00 zł

Gmina Świdnica

KOLEJNA POMOC Z MIAST PARTNERSKICH
DOTARŁA DO GMINY ŚWIDNICA

5000 tys. euro przekazało gminie Świdnica partnerskie miasto Maldegem (Belgia). Francuskie
miasto Ermont przesłało pomoc rzeczową obejmująca przybory szkolne.

Wpłata, którą w ostatnim czasie otrzymaliśmy z Maldegem, zasiliła konto przeznaczone na rzecz
obywateli poszkodowanych w konflikcie zbrojnym przebywających w naszej gminie. Wielu z nich
wciąż potrzebuje wsparcia. Obecnie w dwóch miejscach instytucjonalnych wskazanych przez
wojewodę dolnośląskiego (tj. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i Fundacji "Krzyżowa dla
Porozumienia Europejskiego) przebywa 107 osób, w tym 57 dzieci.

To kolejny, piękny gest solidarności ze strony naszych europejskich partnerów za który serdecz-
nie dziękujemy. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi przyjaciółmi z Lampertheim, Maldegem,
Ermont i wiemy, że i w tych miastach udzielana jest pomoc uciekającym przed wojną obywatelom
Ukrainy. Dlatego tym bardziej dziękujemy panu burmistrzowi Koenraad Deceuninck wraz z radą
miasta Maldegem i społecznością gminy oraz burmistrzowi Ermont Xavier Haquin wraz z mieszkań-
cami francuskiego miasta Ermont za przekazane wsparcie. Już w kwietniu tego roku, kiedy do gminy
Świdnica przyjechał burmistrz Lampertheim Gottfried Strmer wiedzieliśmy, że organizacja pomocy
dla obywateli Ukrainy będzie miała wymiar długofalowy. Stąd też kolejne otrzymane wsparcie
finansowe i pomoc rzeczową z pewnością przeznaczymy na realizację tej długofalowej pomocy -
podkreśla wójt gminy Teresa Mazurek.

Chcesz pomóc, możesz przekazać darowiznę finansową
Gmina Świdnica prowadzi zbiórkę finansową na rzecz poszkodowanych w konflikcie zbrojnym

obywateli Ukrainy. Darowizny finansowe można przekazywać na wskazany numer rachunku ban-
kowego 35 9575 0004 0000 1446 2000 0360. Więcej szczegółowych informacji na www.gmina.swid-
nica.pl

Gmina Świdnica

PIERWSZE DOTACJE WYPŁACONE
49 tys. zł. zostało już wypłaconych mieszkańcom gminy Świdnica, którzy w tym roku zawarli

umowy na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo
stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze , mieszkalnym.
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trio czy duecie, bracia Oryńczak zawsze pre-
zentują najwyższy poziom.

27 sierpnia / AKADEMIA ROZWOJU
TALENTÓW + MŁODZIEŻOWY DOM
KULTURY [pop]
Utalentowane artystki dwóch świdnickich
szkół wokalnych zaprezentują w towarzy-
stwie livebandu covery m.in. takich wyko-
nawców jak Mrozu, Sanah, Miley Cyrus czy
Maanam.

Muzyka Mi Leży to wydarzenie, którego
celem jest prezentacja lokalnych wykonaw-
ców podczas koncertów plenerowych. Ze-
szłoroczna edycja przyciągnęła ponad 400
gości. W tym roku, dzięki współpracy z Klu-
bem Łaźnia, wstęp na wydarzenia będzie
niebiletowany . Jednocześnie artyści i wi-
dzowie mogą liczyć na jeszcze lepsze wra-
żenia dzięki ofercie baru i restauracji, która
dba o jakość usług i dobry smak. Bliskość
Parku Centralnego i dwupoziomowy taras
zapewnią niepowtarzalną atmosferę. Szcze-
gółowe informacje dotyczące pierwszego
wydarzenia są już na naszej stronie:
 https://sok.com.pl/wydarzenie/muzyka-mi-
lezy-srednusha/

29. ŚNJ: NAT OSBORN BAND
22.07.2022, godz. 19:30
Wstęp wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Lu-
dowy 5; organizator: ŚOK

Pochodzący z Nowego Jorku Nat to niespo-
kojna dusza. Studiował grę na tabli w In-
diach. Grał na gitarze na ulicach, pisał utwo-
ry na hiszpańskich balkonach. Wypełniał po
brzegi miejsca koncertowe w całym Nowym
Jorku, został deportowany z Wielkiej Bryta-
nii, a to wszystko przed ukończeniem 25
roku życia. To naturalny i płodny kompozy-
tor, jego płynność w przechodzeniu przez
gatunki ( jazz, funk, rock, soul, dance) two-
rzy niepowtarzalność i naprawdę oryginalny
dźwięk.

Z prawie dziesięcioletnim doświadczeniem
performera, tekściarza oraz lidera zespołu na
swoim koncie, w 2011 roku, zebrał silny
siedmioosobowy zespół "The Nat Osborn
Band ". Chrapliwy wokal i euforyczne Ho-
oki Osborna, połączone ze zintegrowaną se-
kcją rytmiczną i mocną trzyczęściową se-
kcją dętą przyniosły im wyprzedane kon-
certy w Rockwood Music Hall, Brooklyn
Bowl i innych salach USA i Europy. Wy-
stępując z takimi artystami jak Paul Si-
mon, Wynton Marsallis, Ludocnis, Marc
Broussard, doświadczeni koledzy z zespo-
łu Osborna stworzyli niezaprzeczalnie
wysokiej klasy jednostkę z prawdziwie
urzekającym brzmieniem.
Nat Osborn: vocal/keys
Dustin Carlson: guitar
Mike Parker: bass
Piotr Przewozniak: drums
Slawek Pezda: tenor sax
trumpet- to be determined

**********************************
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W ostatnich dwóch latach z budżetu gminy zostało przeznaczonych blisko milion złotych na wymianę 144 kopciuchów. W tegorocznym budżecie
mamy na ten cel 413 tys. zł. Wszystkim beneficjentom którzy otrzymali już umowy przypominamy, że termin rozliczenia dotacji upływa z dniem 15
grudnia br.

Gmina Świdnica

W GOGOŁOWIE TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE REMIZY STRAŻACKIEJ
Wykonane zostały już wykopy pod funda-

menty. Trwa montaż szalunków i zbrojenia. W
miejscowości Gogołów rozpoczęła się budowa
nowej remizy strażackiej. To kolejna inwestycja
realizowana przez samorząd gminy Świdnica z
dofinansowaniem z Programu Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategi-
cznych.

Za realizację inwestycji odpowiada firma
EMBUD Laskowski Emil Usługi Budowlano-
Remontowe. Wartość inwestycji to kwota 1 577
000,00 zł. Remiza powstanie przy nowo wybu-
dowanej świetlicy wiejskiej w Gogołowie 37.
Będzie miała powierzchnię użytkową 122,7 m2.
W budynku zlokalizowane będą 2 garaże na wo-
zy bojowe oraz niezbędne zaplecze sanitarno-
szatniowe. Budynek będzie ogrzewany za pomo-
cą bezemisyjnego źródła ogrzewania jakim bę-
dzie powietrzna pompa ciepła. Planowany ter-
min realizacji inwestycji - październik 2023 r.

***
Budowa remizy strażackiej, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu i przebudowa wielofunkcyjnego

boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie - to trzy inwestycje za blisko 15 mln zł, które otrzymały dofinansowanie
z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 955 000,00 zł.

Gmina Świdnica

OD LIPCA DO WRZEŚNIA PROWADZONA 
BĘDZIE ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniach od 1 lipca do 28 września 2022 r. na terenie gminy Świdnica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą odbierane
spod adresu zgodnie z harmonogramem, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu (74 852 30 67, 74 852 12 26, 74 852 24 88 wew. 310 lub 320), na
tydzień przed planowanym odbiorem. Prosimy o niewykonywanie wcześniejszych połączeń telefonicznych.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe przyjmowane są przez cały rok w ramach opłaty ponoszonej z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na rzecz gminy Świdnica rok, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Metalowców 4 w Świdnicy,
na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. (ZOM Sp. z o.o.).

Odpady do PSZOK-a przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym (74 852 21 04) umówieniu wizyty.
Punkt czynny jest w godzinach: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00, a w soboty od 10:00 do 14:00.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, we własnym zakresie w ramach opłaty można dostarczyć (250 kg/miesiąc) odpadów

następujących frakcji: odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
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odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (z samochodów osobowych), przeterminowane leki, chemikalia
powstające w gospodarstwach domowych, odpady opakowaniowe zawierające następujące frakcje: papier, tekturę, szkło oraz tworzywa sztuczne, odzież
i tekstylia.

Przed dostarczeniem odpadów, należy je uprzednio posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbędne
jest również okazanie dokumentu ze zdjęciem lub aktualnego dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub
poprzedni miesiąc.

Szczegółowe informacje dostępne na www.zomswidnica.pl
Harmonogram odbioru odpadów wielkobagarytowych w gminie Świdnica VII-IX 2022
BYSTRZYCA GÓRNA - 01.07.2022, piątek
PSZENNO - 06.07.2022, środa
BURKATÓW - 08.07.2022, piątek
WILKÓW, NIEGOSZÓW, PANKÓW - 13.07.2022, środa
LUBACHÓW, ZŁOTY LAS, MODLISZÓW - 15.07.2022, piątek
BYSTRZYCA DOLNA - 20.07.2022, środa
BOLEŚCIN - 27.07.2022, środa
OPOCZKA, MAKOWICE, JAKUBÓW - 03.08.2022, środa
WIERUSZÓW, KRZYŻOWA - 05.08.2022, piątek
WITOSZÓW DOLNY, os. DZIKOWIEC, os. POŁUDNIOWE, os. KROKUS - 10.08.2022, środa
ZAWISZÓW, SULISŁAWICE, WIŚNIOWA - 12.08.2022, piątek
KOMORÓW - 24.08.2022, środa
WITOSZÓW GÓRNY, POGORZAŁA - 31.08.2022, środa
LUTOMIA GÓRNA - 02.09.2022, piątek
KRZCZONÓW, JAGODNIK - 05.09.2022, poniedziałek
MOKRZESZÓW - 07.09.2022, środa
STACHOWICE, STACHOWICZKI, LUTOMIA MAŁA - 12.09.2022, poniedziałek
SŁOTWINA, os. NAD POTOKIEM - 14.09.2022, środa
BOJANICE - 19.09.2022, poniedziałek
GRODZISZCZE - 21.09.2022, środa
GOGOŁÓW, MIŁOCHÓW - 26.09.2022, poniedziałek
LUTOMIA DOLNA - 28.09.2022, środa

Gmina Świdnica

ZMIANY W PROCEDURZE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O SZACOWANIE SZKÓD
W związku z zapytaniami dotyczącymi powoływania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy przypominamy, że w 2020

r. nastąpiła zmiana procedury szacowania szkód.
W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U . z 2020 r. poz. 1009), które
wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat
w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą ( 5 ust. 7a
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Informacje dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne dostępne są na
stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2
oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html.
W związku z powyższym, nie jest zasadne składanie do Wojewody Dolnośląskiego wniosku o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w

gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.
Procedura szacowania szkód pozostaje niezmienna w przypadku szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem: gradu, deszczu nawalnego,

ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy w środku trwałym
(sadach).

Gmina Świdnica

GOPS INFORMUJE: RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Z dniem 1 lipca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy rozpoczął przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 o
przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną, bądź
przez profil zaufany Emp@tia. Jednocześnie informujemy, że od 1 sierpnia br. takie wnioski będzie można składać droga tradycyjną: listownie bądź w
siedzibie ośrodka w następujących godzinach.
◆ Poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30
◆ Wtorek od godz. 7.30 do godz. 17.00
◆ Środa od godz. 7.30 do godz. 15.30
◆ Czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
◆ Piątek od god. 7.30 do odz. 14.00

INFORMACJE OGÓLNE
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
Jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt
czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Przebywającym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium

ciąg dalszy na str. 30
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Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł. Kwota 900 zł będzie podlegać waloryzacji co 3 lata, po raz
pierwszy w roku 2023 r.

W przypadku, gdy dochód rodziny przekroczy kwotę 900 zł (lub kwotę po waloryzacji) na osobę w rodzinie, fundusz alimentacyjny będzie
pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Przekroczenie dochodu nie może być wyższe niż kwota funduszu.

Jeśli w wyniku przeliczenia, wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie niższa niż 100 zł, fundusz alimentacyjny nie przysługuje.
Okres świadczeniowy, tj. okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, trwa od dnia 1 października do dnia 30 września

następnego roku kalendarzowego.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
lipiec (elektronicznie) 2022 r. - sierpień 2022 r. - do 31 października 2022 r; wrzesień 2022 r. - do 30 listopada 2022 r.; październik 2022 r. - do 31
grudnia 2022 r.; listopad 2022 r. - do 31 stycznia 2023 r.; grudzień 2022 r. - styczeń 2023 r. - do końca lutego 2023 r.
Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w

wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych;
za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu
przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
◆ braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
◆ braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. Świadczenia z funduszu

alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej
do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.
Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z

funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

◆ została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
◆ zawarła związek małżeński.
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ÓSMOKLASIŚCI POZNALI WYNIKI TESTÓW
Znamy wyniki uczniów VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty. Najlepszy wynik za

rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali uczniowie w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie, wynik 72%, przy średniej gminy na poziomie 62,9%
i w kraju 60%. Drugi wynik należy do uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu (67,9%), a trzeci przypadł w udziale uczniom
ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej (65%). Najlepszy wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego i matematyki należy do
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej z Witoszowa Dolnego, odpowiednio na poziomie 73,2% i 63,3%.

Wyniki egzaminów uczniów klas ósmych w roku 2022

Warto dodać, że w okresie od 2019 do 2022 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie aż trzykrotnie uzyskali najlepszy wynik z egzaminu
ósmoklasisty z języka polskiego wśród wszystkich gminnych placówek oświatowych. Rok 2019 - 72,71%, 2020 - 64%, 2021-80%, 2022 -72%.

Archiwalne wyniki egzaminów uczniów klas ósmych za lata 2019-2021:
http://www.gmina.swidnica.pl/content/view/6577/103/
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BARAN Coś się popsuje w Twoich stosun-
kach z partnerem. Będzie to wynik tego, że
ciągle usiłujesz go zdominować. Daj mu wię-
cej swobody. Niech też ma swoje zdanie i
prawo do decydowania o codziennych spra-
wach. Bardzo dobry tydzień na gruncie zawo-
dowym. Wydarzy się wiele... 
BYK Poniesiesz jakąś stratę. Początkowo bę-
dziesz bardzo zdenerwowany, później wszy-
stko wróci do normy. Dojdziesz do wniosku,
że nie na tym świat się kończy. Sprawy serco-
we ułożą się po Twojej myśli. Będziesz chciał
jak najwięcej czasu spędzać z bliską osobą.
BLIŹNIĘTA Po beztroskim tygodniu nastąpi
małe obudzenie. Zorientujesz się, że coś Ci
umyka i czym prędzej będziesz nadrabiał za-
ległości. Unikaj kontaktów z człowiekiem
spod znaku Byka, nie przyniosą nic pozytyw-
nego. Sytuacja finansowa trochę się poprawi,
nie martw się więc rachunkami. 
RAK Będziesz miał więcej czasu na załatwie-
nie bieżących spraw. Wiele z nich rozwiążesz
pomyślnie i dostarczy Ci to wiele radości i
satysfakcji. Zrób to, nad czym ostatnio się tak
długo zastanawiałeś. Zobaczysz, że Twoje
wątpliwości były bezpodstawne. 
LEW Bardzo dobry tydzień. W pracy nie wy-
darzy się nic niepokojącego. Wszystko będzie
przebiegało "po staremu". Miłe spotkanie to-

warzyskie będzie okazją do poznania nowych
ludzi z innego środowiska. Otworzysz oczy na
wiele spraw. Postaraj się regularnie płacić zo-
bowiązania. 
PANNA Będziesz rozwiązywał problemy
swoich bliskich, którzy liczą na to, że roz-
strzygniesz spór pomiędzy nimi. Będzie Ci
trudno zająć stanowisko. Tym bardziej, że każ-
da ze stron ma swoje argumenty, niemożliwe
do podważenia. Postaraj się być obiektywny,
a wszystko dobrze się ułoży. 
WAGA Tydzień pełen pracy, która będzie
przyczyną zmęczenia i ogólnego osłabienia.
Dokładnie wszystko zaplanuj i przemyśl. Je-
steś w stanie pogodzić pracę z obowiązkami
domowymi. Powodzenie zależy od dobrej or-
ganizacji. Na horyzoncie widoczny, zbliżają-
cy się sukces. 
SKORPION Nastąpi szybkie, niespodziewa-
ne rozwiązanie Twoich problemów. A to za
sprawą osoby spod znaku Ryb, której nigdy
nie brałeś pod uwagę. Dzięki jej posunięciom
pojawią się sprzyjające okoliczności, które po-
mogą Ci uregulować wiele rzeczy. Nie zapo-
mnij docenić tej pomocy. 
STRZELEC Więcej czasu spędzaj w gronie
przyjaciół. Zamykanie się w czterech ścianach

nie zmieni niczego w Twoim życiu. Sprawy
zawodowe ułożą się po Twojej myśli. Zosta-
niesz doceniony przez szefa i być może pojawi
się szansa na podwyżkę. Wszystko będzie te-
raz zależało wyłącznie od Ciebie. 
KOZIOROŻEC Wybierzesz się na zakupy,
które dostarczą Ci wiele radości i poprawią
humor na nadchodzące dni. Nareszcie bę-
dziesz mógł sobie pozwolić na małe szaleń-
stwo. Problemy rodzinne okażą się być przej-
ściowymi, więc nie powinieneś się nimi za-
martwiać.
WODNIK Finanse nie będą wyglądały naj-
lepiej. Za dużo wydałeś i teraz głowisz się
jak powiązać koniec z końcem. Mała poży-
czka będzie najlepszym rozwiązaniem. Po-
myśl kto zechciałby Ci jej udzielić? Wszy-
stkie inne sprawy potoczą się bardzo dobrze
i będą przebiegały zgodnie z Twoimi plana-
mi. 
RYBY Zbliża się ważna rocznica. Uważaj,
abyś o niej nie zapomniał, bo może Ci być z
tego powodu bardzo głupio. Już teraz powi-
nieneś coś zaplanować. Tym bardziej, że wi-
dać przypływ gotówki w nadchodzącym tygo-
dniu. Zadbaj o dobrą atmosferę w domu. Bę-
dzie Wam teraz bardzo potrzebna. 

◆ 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.
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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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