
http://www.meksa.pl


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

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

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.

Świdnica

250-lecia KONSEKRACJI PARAFII ŚW. JÓZEFA
Czcigodni parafianie wraz z przyjaciółmi naszego sanktuarium!
Radujemy się uroczystością 250-lecia konsekracji naszego kościoła. Z całego serca pragniemy

Was zaprosić do wspólnego przeżywania tych ważnych uroczystości. 
15 lipca o godz. 18.00 podczas nabożeństwa pokutnego będziemy przepraszać Boga za grzechy

i zaniedbania popełnione przez tak wiele lat, a o 18.30 Eucharystii przewodniczył będzie Przełożony
Generalny naszego Zakonu o. Arnold Chrapkowski. Po Mszy św. odbędzie się koncert w wykonaniu:
Marta Moneta - sopran, Jakub Moneta - organy, Katarzyna Szymko-Kawalec - skrzypce oraz
Mirosława Druzd - flet. 

16 lipca o godz. 13.30 zapraszamy na otwarcie wystawy plenerowej na świdnickim rynku (przed
wejściem do teatru) poświęconej naszemu pourszulańskiemu kościołowi i klasztorowi oraz na sesję
historyczną w Muzeum Dawnego Kupiectwa, a o 18.00 na nabożeństwo dziękczynne, a po nim na
Mszę św. pod przewodnictwem o. Samuela Pacholskiego, przeora Jasnej Góry.

17 lipca o godz. 12.00 podczas Eucharystii pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka będziemy
uwielbiać Boga za dar naszej świątyni oraz za wszystkich posługujących i modlących się w tym
kościele pokoleń. Po Mszy św. wszystkich obecnych na wspólnej modlitwie zapraszamy na świąte-
czny obiad na dziedzińcu klasztornym. 

Wasi Ojcowie Paulini
Program wydarzeń jubileuszu 250-lecia konsekracji

kościoła św. Józefa w Świdnicy
16.07.2022 - sobota

13.30 - otwarcie wystawy plenerowej Perła ukryta pośród kamienic - 250 lat historii kościoła św.
Józefa w Świdnicy" 

ciąg dalszy na str. 3
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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

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

www.expressem.eu

(Rynek - przed wejściem do świdnickiego teatru)
14:00 - sesja historyczna w Muzeum Dawnego Kupiectwa
(Rynek 37, Świdnica)
Prelegenci: dr Dobiesław Karst, dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa - Średniowieczna
zabudowa miejsca późniejszego klasztoru urszulanek;
s. dr Daria Klich OSU, Wrocław - Historia kościoła i klasztoru Urszulanek w Świdnicy;
ks. dr Stanisław Szupieńko, Legnica - Architektura, wystrój i wyposażenie kościoła św. Józefa w
Świdnicy,
mgr Tomasz Jamróg, Świdnica - Powojenna historia pourszulańskiego klasztoru i kościoła w
Świdnicy; o. Dariusz Laskowski - Kościół Żywy: aktualna posługa duszpasterska paulinów w
Świdnicy.
18.00 - Nabożeństwo dziękczynne 
18.30 - Msza św. pod przewodnictwem o. Samuela Pacholskiego - przeora Jasnej Góry

17.07.2022 - niedziela
12.00 - Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka
Po Mszy św. świąteczny obiad dla wszystkich parafian na dziedzińcu klasztornym

Świdnica

OŚWIETLENIE NOCNE 
WRACA NA ULICE ŚWIDNICY

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy wprowadza korekty do
planu ograniczenia oświetlenia ulicznego w mieście. W nocy z 12 na 13 lipca miejskie latarnie znów
zaczną świecić przez całą noc, z pewnymi wyjątkami.

Przypomnijmy, że od 8 lipca każdej nocy od godziny pierwszej do godziny czwartej nad ranem
nie świeciły zarówno latarnie przy drogach, jak i oświetlenie poza pasem drogowym. Decyzja taka
zapadła w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. To jednak ulegnie zmianie i oświetlenie w
nocy wróci na ulice Świdnicy, z pewnymi wyjątkami. Korekta ta nastąpiła po uwagach od mieszkań-
ców kierowanych do Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.

- Chcemy zrewidować nasze początkowe działania i wprowadzić znaczne korekty do planu
ograniczenia oświetlenia ulicznego w nocy w Świdnicy. Po kilku dniach, kiedy w nocy zgasły latarnie
w mieście otrzymaliśmy uwagi od mieszkańców, którzy krytycznie odnieśli się do zmian. Mając na
uwadze ich obawy, szczególnie o bezpieczeństwo w trakcie nocy postanowiliśmy przywrócić
oświetlenie w Świdnicy - mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej. 

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


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
uprawniający do zniżek u naszych partne-
rów oraz torbę z prezentami od naszych
sponsorów. Uczestnicy będą też mogli
zdobyć w festiwalowych konkursach roz-
maite 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

"NOC W WENECJI" [operetka]
20.11.2022, godz. 18:00

4www.expressem.eu www.expressem.eu
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Miejskie latarnie w dalszym ciągu nie będą świecić w godzinach od pierwszej do czwartej na
ulicach: Wokulskiego, Jagienki, Zagłoby, Metalowców, Stalowej oraz w Parku Centralnym. Jedno-
cześnie wyłączeniu w godz. 23:15 do 04:45 będą podlegać: ulica Pogodna, przedłużenie ulicy
Śląskiej, w kierunku miejscowości Bystrzyca Dolna, począwszy od wiaduktu PKP (ul. Przyjaźni)
oraz ulica Przemysłowa - po stronie ul. Kilińskiego. Na pozostałych ulicach oświetlenie nocne wróci
bez przerw.

Świdnica

ŚWIDNICA DZIESIĄTA 
W ROWEROWEJ RYWALIZACJI

Zakończyła się rywalizacja o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Zabawa trwała przez cały miesiąc
czerwiec. Miasto Świdnica, dzięki zaangażowaniu mieszkańców, uplasowało się na 10 miejscu
poprawiając tym samym wynik z ubiegłego roku o 4 pozycje w rankingu. 

Było to drugie podejście naszego miasta w rywalizacji o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Do
zabawy przystąpiło łącznie 902 uczestników (643 mężczyzn i 259 kobiet) skupionych w 24 grupach
typu szkoły, kluby sportowe, instytucje, firmy itp. W sumie dla Świdnicy pokonali 146.943 kilometry.
Jest to wynik lepszy od poprzedniego o 44%, co przełożyło się na bardzo dobre 10. miejsce (w zeszłym
roku 14 miejsce) na 56 miast prezydenckich biorących udział w rywalizacji. 

- Świdniczanie spisali się bardzo dobrze w całej rywalizacji. Cieszy fakt, że w tym roku do naszej
zabawy zgłosiło się więcej osób niż rok temu. To pokazuje, że tego typu przedsięwzięcia sportowe,
aktywizujące często całe rodziny czy stowarzyszenia, są atrakcyjne i ludzie chętnie biorą w nich
udział. Dziękuję wszystkim za udział w rywalizacji i za każdy przejechany kilometr dla Świdnicy -
mówi Radosław Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Wyniki:
Kobiety:

1. Magdalena Werner - 1.605 km
2. Marcela Drygalska - 1.176 km
3. Agnieszka Koselska - Stramek - 1.036 km
4. Asia Palubiak - 920 km
5. Anna Skwarzyńska - 865 km
6. Emilia Poroś - 854 km

Mężczyźni:
1. Mirosław Wyskiel - 2.928 km
2. Artur Durlej - 2.298 km
3. Michał Żelazowski - 2.084 km
4. Tomasz Chmielewski - 1.979 km
5. Radosław Lisowski - 1.786 km
6. Roman Niekrawiec - 1.685 km

Grupy:
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1. Grupa ogólna "Świdnica na rowery" - 36.522 km
2. SP 6 w Świdnicy - 26.289 km
3. Bike Center Atak Sport Świdnica - 18.417 km
4. SP 2 w Świdnicy - 14.589 km
5. SP 4 w Świdnicy - 14.449 km
6. Zarębski Team - 5.500 km

Rywalizacja szkół podstawowych (w przeliczeniu na liczbę uczniów):
1. Szkoła Podstawowa nr 2   2. Szkoła Podstawowa nr 6   3. Szkoła Podstawowa nr 4
Podsumowanie świdnickiej rywalizacji oraz wręczenie nagród dla najlepszych odbędzie się we

wrześniu podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 

ciąg dalszy na str. 8

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...

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
Wybór organmistrza - Christiana Schlaga - na
patrona Festiwalu to zjawisko rzadkie i wyjąt-
kowe na tle innych polskich wydarzeń muzy-
cznych. Wynika z tradycji organmistrzo-
wskich Świdnicy, które sięgają końca XV wie-
ku, a ich szczególny rozkwit przypadł na prze-
łom XIX i XX w. za sprawą fabryki Christiana
Schlaga. Założył on w 1869 roku w Świdnicy
fabrykę organów piszczałkowych, która wy-
produkowała ponad tysiąc instrumentów. Obe-
cnie 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-
różniają się od innych dominujących ów-

http://www.domsenioracm.pl




Świdnica

PRZERWA TECHNICZNA 
W FUNKCJONOWANIU ROLKOWISKA

Od poniedziałku, 11 lipca czasowo zamknięte zostanie rolkowisko działajace w hali lodowiska.
Przerwa w funkcjonowaniu rolkowiska potrwa kilka tygodni i wykorzystana zostanie do prze-

prowadzenia drobnych prac konserwatorskich w obiekcie.Poinformujemy o terminie ponownego
uruchomienia rolkowiska. 

Sezon na rolkowisku wystartował 30 maja. Z możliwości jazdy na rolkach pod dachem korzystało
niewiele osób, a z początkiem wakacji frekwencja jeszcze spadła - większość miłośników tej formy
aktywności wybiera jazdę w plenerze lub na skateparku przy ulicy Polna Droga. 

Powiat Świdnica

BUDOWA CHODNIKA W PSZENNIE
Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika w Pszennie znajdującego się przy drodze powiato-

wej nr 2941 D.
Długość budowanego chodnika to 400 m. Zakres prac obejmie:

◆ Mechaniczne wykonanie koryta oraz profilowanie
◆ Wykonanie odwodnienia
◆ Wykonanie podbudowy z kruszywa
◆ Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych
◆ Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej
◆ Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej

Koszt zadania to prawie 472 tys. zł. Prace mają potrwać do połowy października.
W kosztach partycypować będzie Gmina Świdnica, która w tym roku, na mocy porozumienia z

Powiatem Świdnickim, przekaże na remont chodników na terenie gminy kwotę 450 tys. zł.

Polonia Stal Świdnica

NA DZIEŃ DOBRY DERBY Z GÓRNIKIEM!
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej opublikował szczegółowe  terminarze grupy wschodniej i

grupy zachodniej piłkarskiej IV ligi. na inaugurację biało-zielona ekipa IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica podejmie na swoim terenie Górnika Wałbrzych. 

W terminarzu dojdzie jeszcze do małego przetasowania. Dziś z  rozgrywek grupy zachodniej
wycofał się beniaminek - Orla Wąsosz . Teraz o  dalszej sprawie zadecyduje Komisja ds. Rozgrywek
Dolnośląskiego Związku  Piłki Nożnej. Zgodnie z regulaminem może dojść do sytuacji, że w  miejsce
wycofanej Orli Wąsosz wskoczy któraś z kolejnych drużyn z klasy  okręgowej. Niewykluczone są
ponadto małe przetasowania zespołów na linii  grupa wschodnia - grupa zachodnia.
IV liga - grupa wschodnia:
1. kolejka (13-14 sierpnia)

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Górnik Wałbrzych
2. kolejka (20-21 sierpnia)

Sokół Marcinkowice - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
3. kolejka (27-28 sierpnia)

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Barycz Sułów
4. kolejka (3-4 września)

Foto-Higiena Gać - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
5. kolejka (10-11 września)

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Moto Jelcz Oława
6. kolejka (17-18 września)

Słowianin Wolibórz - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica

ciąg dalszy na str. 10
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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.

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
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
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7. kolejka (24-25 września)
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Skałki Stolec

8. kolejka (1-2 października)
Galakticos Solna - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica

9. kolejka (8-9 października)
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Polonia Środa Śląska

10. kolejka (15-16 października)
Lechia Dzierżoniów - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica

11. kolejka (22-23 października)
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Bielawianka Bielawa

12. kolejka (29-30 października)
Orzeł Ząbkowice Śląskie - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica

13. kolejka (5-6 listopada)
 IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Piast Żmigród

14. kolejka (12-13 listopada)
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Piast Nowa Ruda

15. kolejka (19-20 listopada)
Polonia Trzebnica - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica

Pełny wykaz spotkań:
https://www.poloniastal.swidnica.pl/post/na-dzie%C5%84-dobry-derby-z-g%C3%B3rnikiem

info: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

MAMY POWOŁANIE DO LAMO 2022
Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił powołania do kadry LAMO  2022 (Letniej Akademii Młodej

Orłów). W gronie powołanych znaleźli się  najbardziej uzdolnieni zawodnicy z rocznika 2010 z terenu
całego kraju.  Dolny Śląsk będzie reprezentowany będzie przez przedstawicieli zaledwie  trzech
klubów - ekstraklasowych zespołów Śląska Wrocław i Zagłębia  Lubin, ale również IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica!

Zgrupowanie kadry chłopców Letniej Akademii Młodych Orłów 2022 z  rocznika 2010 odbędzie
się w dniach 31 lipca - 6 sierpnia w Wałbrzychu. W  grupie powołanych znalazło się 80 zawodników
z całej Polski, w tym  jedynie 5 z terenu Dolnego Ślaska. Najliczniejsze reprezentacje w  ogólnopol-
skiej kadrze posiadają ŁKS Łódź, Akademia Pogoni Szczecin i  Warta Gorzów Wielkopolski
(wszyscy po 4 piłkarzy). Biało-zielony klub  IgnerHome Polonia-Stal Świdnica będzie reprezentowa-
ny przez Mateusza  Politańskiego, który na co dzień rozwija swoje umiejętności pod okiem  trenerów
Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka w drużynie z I ligi  wojewódzkiej młodzików. Zaplano-

ciąg dalszy na str. 11
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Mecenat: Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Narodowy Instytut Muzy-
ki i Tańca
Mecenasi: Przyjaciele Dobrej Muzyki (regu-
larni Darczyńcy Fundacji), Firma Szkolenio-
wo-Doradcza Anna Szywała, Metikam, Przed-
szkole Abracadabra, Hotel i Restauracja Pre-
emier, Cukiernia Łukowa, Winnica Świdni-
cka, Pałac Gruszów, Manufaktura Wspo-
mnień, Drukarnia Edytor, Palarnia Blend
Partnerzys: Gmina Miasto Świdnica, Staro-
stwo Powiatowe w Świdnicy
Projekt "VII Festiwal Organowy im. Christia-
na Schlaga" dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury w
ramach programu "Muzyka", realizowanego
przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, oraz
ze środków Gminy Miasta Świdnica i Staro-
stwa Powiatowego w Świdnicy.

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.

10 www.expressem.eu
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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,
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-

wany w Wałbrzychu tydzień zajęć  prowadzony pod okiem trenerów z Polskiego Związku Piłki
Nożnej, uważany  jest za pierwszy krok w kierunku znalezienia się w reprezentacji Polski w  tej
kategorii wiekowej.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
01.07.2022r. godz. 11.31 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące osób spożywających alkohol w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Skierowani na miejsce
funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Interwencję zakończono postępowaniem mandatowym.

01.07.2021r. godz. 18.43 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące mężczyzny
leżącego na chodniku w Rynku. Teren ten pozostawał poza zasięgiem monitoringu. Stwierdzono,
że mężczyzna posiada poważne obrażenia głowy. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.
Poszkodowany został przewieziony do szpitala "Latawiec".

01.07.2022r. godz. 21.57 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od dyżurnego
Państwowej Straży Pożarnej dotyczące udzielenia pomocy w zabezpieczeniu terenu przy
ulicy Tokarzewskiego w związku z koniecznością wycinki dwóch wiatrołomów. Drzewa
zostały bezpiecznie wycięte. O konieczności usunięcia drewna powiadomiono zarządcę
terenu.

02.07.2022r. godz. 12.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące osób spożywających alkohol w rejonie ulicy Łukowej. Skierowani na miejsce funkcjo-
nariusze potwierdzili zgłoszenie. Interwencję zakończono sporządzeniem wniosku o ukaranie do
sądu.

02.07.2021r. godz. 14.50 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące spożywania
alkoholu przez grupę osób w Rynku. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Biesiadnicy zostali
ukarani mandatami karnymi.

02.07.2021r. godz. 17.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące grupy osób spożywających
alkohol na terenie Centrum Przesiadkowego przy ulicy Kolejowej. Skierowani na miejsce
funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Interwencję zakończono ukaraniem dwóch sprawców
mandatami karnymi i skierowaniem dwóch wniosków o ukaranie do sądu.
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03.07.2021r. godz. 15.01 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyj-
nego dotyczące dwóch mężczyzn śpiących na ławkach w Rynku. Skierowani na miejsce
strażnicy zastali tam doskonale znane z wcześniejszych interwencji nietrzeźwe osoby.
Strażnicy pouczyli mężczyzn i nakazali opuszczenie Rynku. O godzinie 16.46  operator
monitoringu wizyjnego zgłosił, że jeden z tych mężczyzn ponownie śpi  na ławce. Tym razem
interwencję zakończono skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Mężczyzna oddalił się
twierdząc, że idzie spać do swojego miejsca zamieszkania. Niestety o godzinie 18.07
konieczna była kolejna interwencja. Ten sam mężczyzna tym razem spał na ulicy Wewnę-
trznej pod Wieżą Ratuszową. Kontakt z nim był poważnie utrudniony. Został osadzony do
wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań.

04.07.2021r. godz. 17.36 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące osoby
nietrzeźwej leżącej na chodniku przy ulicy Westerplatte. Skierowani na miejsce strażnicy
potwierdzili zgłoszenie. Z nietrzeźwym nie można było nawiązać żadnego kontaktu. Wezwano
pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala "Latawiec".

05.07.2021r. godz. 15.28 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące osoby śpiącej na ławce przy ulicy Łukowej. Na miejscu zastano znanego z poprzednich
interwencji nietrzeźwego mężczyznę. Za swoje zachowanie odpowie przed Sądem Rejonowym
w Świdnicy.

ciąg dalszy na str. 16
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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



06.07.2021r. godz. 12.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny
leżącego na ulicy Księżnej Jadwigi Śląskiej. Skierowani na miejsce strażnicy stwierdzili, że osoba
ta posiada poważne obrażenie głowy. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało
poszkodowanego do szpitala "Latawiec".

06.07.2021r. godz. 19.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące wycieńczonego
sokoła, którego działkowicz znalazł we wiadrze z wodą na swojej działce. Strażnicy natychmiast
zorganizowali pomoc. Sokół trafił do schroniska dla zwierząt i obecnie odzyskuje siły.

06.07.2021r. godz. 20.37 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące libacji alkoholowej w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Interwencję zakończono ukara-
niem mandatami sprawców tego czynu.

07.07.2021r. godz. 11.44 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące libacji alkoholowej w rejonie skweru z dzikami przy ulicy Franciszkańskiej. Na
miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Na widok zbliżającego się radiowozu dwóch miłoś-
ników trunków zbiegło, jeden został ujęty i ukarany mandatem karnym.

info: sm.swidnica.pl

Gmina Świdnica

PRZEKROCZYŁ DOZWOLONĄ PRĘDKOŚĆ
W TERENIE ZABUDOWANYM O 67 KM

kolejnemu kierowcy, tym razem w Grodziszczu policjanci świdnickiej drogówki zatrzymali
prawo jazdy, a wszystko przez nadmierną prędkość. Po raz kolejny apelujemy o rozwagę na drodze
- KIEROWCY NOGA Z GAZU!

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych w których giną ludzie.
Dlatego też piraci drogowi lekceważący obowią-
zujące przepisy nie mogą liczyć na żadną taryfę
ulgową.

11 lipca przed godziną 20.00 w miejscowości
Grodziszcze policjanci z Wydziału Ruchu Dro-
gowego świdnickiej komendy zatrzymali do kon-
troli drogowej  kierowcę samochodu osobowego
marki BMW. 35-letni mieszkaniec powiatu lu-
bińskiego  w miejscu gdzie obowiązuje ograni-
czenie prędkości do 50 km/h poruszał się z pręd-
kością 117 km/h( przekroczył dozwoloną pręd-
kość o 67km/h).

Za tak znaczne przekroczenie  prędkości na
kierowcę nałożony został mandat w wysokości
2000 zł., a na jego konto wpłynęło 10 punktów
karnych. Ponadto za przekroczenie prędkości po-
wyżej 50km/h w obszarze zabudowanym
mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

Gmina Świdnica

TRZEŹWY PORANEK W
WITOSZOWIE DOLNYM

6 lipca policjanci z Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy
przeprowadzili na terenie Witoszowa Dolnego
wzmożone działania pn."Trzeźwy poranek". O
godz. 7.25 w ręce funkcjonariuszy wpadła 27-let-
nia mieszkanka powiatu świdnickiego. Badanie
alkomatem, którego zakup sfinansowano przez
gminę Świdnica ze środków na realizację Gmin-
nego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii wykazało u prowadzącej pojazd 0,5
promila. O dalszych losach kierującej pojazdem
VW zadecyduje teraz sąd.

Gmina Świdnica

KOLEJNE ŚRODKI NA
OCHRONĘ ZABYTKÓW

Wójt Gminy Świdnica ogłasza drugi nabór
wniosków o udzielanie dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
znajdującym się na terenie gminy Świdnica.

ciąg dalszy na str. 19
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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
**********************************







Ogłoszenie
Wójta Gminy Świdnica

Na podstawie  6 ust. 5 i 6 uchwały nr XXII/193/2008 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 stycznia 2008 r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu ich rozliczania i kontroli,
w związku z  1 ust. 2 pkt 2 uchwały nr LXII/603/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022
rok oraz w związku z art. 77 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

Wójt Gminy Świdnica ogłasza drugi nabór wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  znajdującym się na terenie gminy Świdnica
I. Rodzaj zadania:
Dofinansowaniem objęte mogą być zamierzenia o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840).
II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Łączna kwota dotacji na realizację zadań określonych w pkt I wynosi 40 000,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 .
III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania musi nastąpić do dnia 15 grudnia 2022 roku.
2. Podstawą realizacji zadania będzie umowa zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Świdnica.
3. Udzielona dotacja podlegała będzie rozliczeniu do dnia 31 grudnia 2022 roku
IV.  Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin składania wniosków upływa z dniem 19 lipca 2022 r.
2. Wniosek złożony  po wskazanym terminie nie będzie rozpatrywany.
3. Wniosek należy opracować ściśle wg wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr XXII/193/2008 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 stycznia

2008 r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz sposobu ich rozliczania i kontroli.

4. Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu (parter) lub listem poleconym na adres:
Urząd Gminy w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4,

58-100 Świdnica. W przypadku przesłania wniosku pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski.
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków dokona Komisja Rady Gminy powołana przez Wójta Gminy Świdnica, sporządzając

pisemny protokół i kwalifikując złożone wnioski do otrzymania dotacji.

Gmina Świdnica

FESTYN RODZINNY I WIELKA REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA
9 lipca, po 260 latach znów można było usłyszeć huk armat. Wszystko za sprawą rekonstrukcji bitwy pod Burkatowem. Według szacunków wzięło

w niej udział: po stronie Prus 55000 żołnierzy, a po stronie Austrii 75000. Organizatorzy przygotowali także szereg atrakcji towarzyszących podczas
pikniku rodzinnego: animacje dla dzieci, pływanie pontonem po stawie, zjazd linowy, zamki dmuchane, gry i zabawy sportowe. Smacznymi potrawami
częstowały panie z KGW Burkatów.

W 1762 roku podczas wojny siedmioletniej w pobliżu Bukatowa i Lutomi doszło do jednej z ostatnich bitew pomiędzy wojskami pruskimi i
austriackimi. Bitwa zasadnicza, od rozpoczęcia ostrzału, a po zdobyciu wsi Burkatów trwała 4 godziny.  Straty poszczególnych stron wyniosły:

- Armia Prus: 1610 zabitych, zaginionych oraz rannych
- Armia Austrii około 4000 zabitych, zaginionych i rannych.
Po pokonaniu Austriaków armia Fryderyka II Wielkiego przystąpiła do oblężenia twierdzy świdnickiej, którą zdobyła w październiku. Dzięki temu

Prusy przypieczętowały swoje panowanie na Śląsku. W rocznicę tej bitwy mogliśmy się cofnąć się w czasie i podziwiać grupy rekonstrukcyjne z Polski,
Czech i Niemiec, które ożywiły to wydarzenie sprzed lat. W budynku świetlicy była tez możliwość zobaczenia makiety, która przedstawia fragment
bitwy.

Na wyjątkowe obchody Bitwy pod Burkatowem zaprosiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz z organizatorami: Gminnym Ośrodkiem
Kultury Sportu i Rekreacji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sołectwem Burkatów oraz 33. Regimentem Twierdzy Srebrna Góra.

***
W 25. ROCZNICĘ POWODZI TYSIĄCLECIA

9 lipca salwą honorową w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych z Polski, Czech i Niemiec upamiętniono w Burkatowie 25. rocznicę historycznej
powodzi z 1997 roku i 260. rocznicę Bitwy pod Burkatowem. O sile żywiołu, który w tamtym czasie nawiedził wiele miejscowości na naszym terenie
świadczy głaz przyniesiony przez nurt płynącej rzeki Bystrzyca.  Znajduje się on do dnia dzisiejszego przy moście w Burkatowie. To właśnie na nim

ciąg dalszy na str. 22
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społeczność Burkatowa umieściła okolicznościową tablicę upamiętniającą to wydarzenie w podziękowaniu mieszkańcom, strażakom, żołnierzom i
wolontariuszom za trud i poświęcenie w walce z żywiołem.

Opis tych wydarzeń można było zobaczyć podczas festynu rodzinnego na specjalnie przygotowanych planszach z fotografiami.

Gmina Świdnica

ZAPRASZAMY NA FESTIWAL SZACHOWY W BURKATOWIE

Już w najbliższy weekend w Burkatowie odbędzie się I Świdnicki Festiwal Szachowy, organizowany przez Klub Szachowy "Mikama" Świdnica -
składający się z kilku oddzielnych turniejów.

Wszystkie formalności związkowe załatwicie u nas przed turniejem!
Komunikat organizacyjny www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_2969
Jak zapewniają organizatorzy, na Festiwalu będzie można zdobyć wszystkie kategorie szachowe do K włącznie! 
Organizatorzy: Dolnośląski Związek Szachowy, Klub Szachowy Goniec Żarów, Szachowy Świat Ziemi Kłodzkiej, UKS Giecek Radków, Klub

Szachowy Jelonka Jelenia Góra, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Gmina Świdnica

STRAŻACY DOSKONALILI 
UMIEJĘTNOŚCI Z RATOWNICTWA WODNEGO

To były ostatnie zajęcia na basenie w Witoszowie Dolnym przed przerwą technologiczną. Wakacje to szczególny czas kiedy częściej wybieramy
wypoczynek nad akwenami wodnymi. W trosce o nasze bezpieczeństwo swoje umiejętności z ratownictwa wodnego doskonali strażacy z Państwowej
Straży Pożarnej i strażacy ochotnicy z gminnych jednostek OSP.

Jednocześnie informujemy, że do końca wakacji basen w Witoszowie Dolnym będzie nieczynny z uwagi na przerwę techniczną. Przegląd obejmował
będzie sprawdzenie wszystkich urządzeń, tak aby można było bezpiecznie korzystać z pływalni w kolejnych miesiącach. Zapraszamy ponownie już we
wrześniu. 

www.expressem.eu22
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Gmina Świdnica

Z PODZIĘKOWANIAMI ZA WSPARCIE ŻÓŁTYCH PÓL NADZIEI
Gościem wójt gminy Świdnica była prezes

Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
Gabriela Kaczkowska wraz ze skarbnik Ewą Tro-
szczyńską. Spotkanie było okazją do podsumo-
wania IV edycji kampanii Pól Nadziei
2021/2022, p

odziękowań, ale także do rozmów o planach
na przyszłość.

Celem kampanii, która odbywa się corocznie
w wielu krajach, jest uwrażliwienie społeczeń-
stwa na chorobę i cierpienie ludzi żyjących w
najbliższym sąsiedztwie, a także krzewienie idei
wolontariatu.

W tym roku do zbierania funduszy na dzia-
łalność placówki przyłączyło się Publiczne
Przedszkole w Bystrzycy Dolnej. Społeczność
szkolna przekazała na konto TPCH 721,50 zł. Z
inicjatywy wójt gminy Świdnica Teresy Mazu-
rek, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Spor-
tu i Rekreacji i gminnych kół gospodyń udzielo-
no wsparcia przy organizacji Żółtego Marszu
Nadziei, który przeszedł ulicami Świdnicy. Panie z KGW częstowały zdrowymi ciasteczkami nie tylko dzieci, ale także zgromadzonych na rynku
uczestników.

Gmina Świdnica

RUSZYŁA
PRZEBUDOWA BOISKA

SPORTOWEGO 
W PSZENNIE

Trwają prace związane z przebudową boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Pszennie. Aktualnie realizowa-
na jest budowa odwodnienia liniowego wraz z
wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię po-
liuretanową. To kolejna inwestycja realizowana
z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wymienione zostaną również wszystkie
urządzenia sportowe, ogrodzenie oraz utwardzo-
ne dojścia. Powierzchnia nowego boiska wielo-
funkcyjnego to 1093 m2, na którym znajdą się
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boiska do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz dwa boiska do piłki siatkowej. Wykonawcą inwestycji jest firma Dabro-Bau Firma Handlowa
Paweł Dąbrowski. Planowany termin realizacji inwestycji - listopad 2022 r. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 596 426,84 zł.

***
Przebudowa boiska sportowego w Pszennie, budowa remizy strażackiej w Gogołowie i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im.

Jana Pawła II w Grodziszczu- 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. 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

W GMINIE ŚWIDNICA TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO DOŻYNEK GMINNYCH
W tym roku Dożynki Gminne odbędą się w niedzielę 28 sierpnia w Opoczce. Współgospodarzami wydarzenia będą mieszkańcy dwóch sołectw:

Jakubowa i Opoczki. Uroczystości rozpocznie korowód dożynkowy, a następnie dziękczynna msza św. za tegoroczne zbiory, której przewodniczyć
będzie biskup świdnicki Marek Mendyk. Szczegółowy program jest ostatecznie weryfikowany, ale jesteśmy przekonani, że wśród wielu atrakcji
zaplanowanych na ten dzień, każdy znajdzie coś dla siebie. Gwiazdą dożynek będzie występ artysty muzycznego SŁAWOMIRA.

Dożynki to święto gminy Świdnica i najpiękniejszy obrzęd związany z pracą rolnika. W naszej gminie są one przepełnione staropolską symboliką
ludową i są świętem wszystkich rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy a nade wszystko mieszkańców.

W niedzielę, 28 sierpnia sołectwo Opoczka stanie się miejscem, w którym mieszkańcy gminy Świdnica oraz zaproszeni goście będą świętować
tegoroczne żniwa. Od kilku tygodni trwają już spotkania z mieszkańcami dwóch sołectw będących w tym roku współgospodarzami gminnego Święta
Plonów, z rolnikami, przedstawicielami jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawny przebieg uroczystości. Wzorem lat ubiegłych
utworzone zostały grupy tematyczne, tak aby sprawnie realizować przygotowania do dożynek. Wszyscy są chętni do współpracy i mam nadzieję, że
zaowocuje to wspólnie przygotowaną wspaniałą imprezą. Serdecznie zapraszam na wspólne świętowanie i uczczenie zakończenia tegorocznych żniw -
Teresa Mazurek wójt gminy Świdnica.

Gmina Świdnica

BEZPIECZNIEJ NA PRZEJŚCIACH 
DLA PIESZYCH W SULISŁAWICACH I ZAWISZOWIE

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, na drodze gminnej relacji Świdnica - Sulisławice - Wiśniowa
wykonane zostało dedykowane oświetlenie dwóch przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego w obrębie skrzyżowania w Zawiszowie oraz przejścia
dla pieszych i przejazdu rowerowego w Sulisła-
wicach. Ponadto zrealizowano oświetlenie strefy
przejściowej przed skrzyżowaniem i za skrzyżo-
waniem.

Oświetlenie zostało włączone do istniejące-
go obwodu oświetlenia ulicznego i załączane oraz
wyłączane jest zgodnie z zegarem astronomicz-
nym. Oświetlenia przejść dla pieszych wykonano w
oparciu o oprawy typu LED, o asymetrycznych
rozsyłach strumienia świetlnego i przy zachowaniu
odmiennej temperatury barwowej na przejściu dla
pieszych w stosunku do oświetlenia strefy przej-
ściowej. Zainstalowano łącznie 6 opraw oświetle-
niowych na przejściach dla pieszych oraz 9 opraw
w strefach przejściowych. Ponadto dla podniesienia
poziomu bezpieczeństwa przekraczających jezdnię
w obrębie skrzyżowania w Zawiszowie, wpro-
wadzono na drodze gminnej ograniczenie pręd-
kości maksymalnej do 50km/h.

Oświetlenie przejść dla pieszych w Zawiszo-
wie dofinansowane jest ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w ramach projektu
"Rozbudowa przejść dla pieszych droga 111896D, Zawiszów" w kwocie 52.152 zł. Całkowita wartość zadania: 67.200 zł.

Oświetlenie przejścia dla pieszych w Sulisławicach dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach projektu
"Rozbudowa przejścia dla pieszych droga 111896D, Sulisławice" w kwocie 25.977,60zł. Całkowita wartość zadania: 33 .534,72 zł.
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Gmina Świdnica

AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA SENIORÓW Z KLUBU ABC W BYSTRZYCY DOLNEJ

Zastanawialiście się Państwo co słychać u naszych seniorów. Otóż swoją jesień życia spędzają bardzo aktywnie. W pierwszym tygodniu lipca
członkowie Klubu ABC Seniora zawitali w Góry Izerskie i w Sudety Środkowe.

Góra Borowa (853 m n.p.m. ) to najwyższy szczyt Gór Czarnych i całych Gór Wałbrzyskich w Sudetach Środkowych, o wysokości 853 ,3 m n.p.m.
Jest najwyższym (granicznym) punktem w granicach administracyjnych Wałbrzycha, a także w granicach administracyjnych Jedliny-Zdroju. Z kolei w
Świeradowie Zdroju, dzięki wieży widokowej Sky Walk seniorzy odbyli niezwykły spacer w chmurach podziwiając piękno Gór Izerskich z wysokości
ponad 62 m.

Gmina Świdnica

W OCZEKIWANIU NA TYSIĘCZNEGO SKARBA GMINY ŚWIDNICA
Od 1 kwietnia 2016 roku wójt gminy Świdnica wita nowo narodzonych mieszkańców gminy pakietem powitalnym, w ramach akcji Największy

Skarb Gminy to Ty. Na przestrzeni 6 lat pakiety powitalne powędrowały już do 928 rodzin. Od 1 stycznia do 31 maja 2022 w gminie Świdnica urodziło
się 44 dzieci, w tym: 19 dziewczynek i 25 chłopców. Kto będzie TYSIĘCZNYM SKARBEM GMINY? Wszystko wskazuje, że jego imię i nazwisko
poznamy w sierpniu lub we wrześniu tego roku, bowiem w tym miesiącach odnotowaliśmy najwięcej urodzeń w 2021 r.

W maju 2022 r. witamy Miłosza z Bystrzycy Dolnej, Jakuba z Komorowa, Lenę z Lutomi Dolnej, Jakuba z Pszenna, Julię z Witoszowa Dolnego i
Monikę z Witoszowa Górnego.

Wszystkim Rodzicom gratulujemy pociech. Już niebawem do Państwa skierujemy zaproszenia do odbioru bezpłatnego pakietu powitalnego.
Maluszkom życzymy dużo zdrowia i witamy w gminie Świdnica.
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BARAN Twoje najnowsze postanowienia i

plany niezupełnie uda się zrealizować. Powi-

nieneś wszystko jeszcze raz dokładnie prze-

myśleć. Warto, abyś zasięgnął porady kogoś,
kto dobrze się we wszystkim orientuje. Posta-

raj się wygospodarować więcej czasu dla sie-

bie. 

BYK W tym tygodniu będziesz robił jakieś

zakupy. Wydasz trochę gotówki. Postaraj się

dokładnie je przemyśleć, bo wkrótce może się
okazać, że zabraknie pieniędzy na coś napra-

wdę ważnego. Ktoś okaże Ci wdzięczność za

Twoje postępowanie. Będziesz tym nieco za-

kłopotany. 

BLIŹNIĘTA Ktoś z rodziny będzie starał się

zmienić Twoje poglądy na pewną ważną sprawę.

Wyniknie z tego spór, który zakończy się kłótnią.
Jeżeli będziesz konsekwentny, wszystko poto-

czy się tak, jak sobie wyobrażasz. Z czasem

wszyscy się przyzwyczają do tej sytuacji. 

RAK Ktoś bardzo Cię czymś zaskoczy. Będzie

to miłe zaskoczenie. W najbliższych dniach

będziesz musiał sprostać wielu obowiązkom.
Nie wszystko powiedzie się tak jakbyś chciał.

Pewne plany trzeba będzie zmienić, dostoso-

wać się do sytuacji. Przyjemnie zapowiada się

nadchodzący weekend. 

LEW Doskonale poradzisz sobie ze wszy-

stkim, co ostatnio spędzało Ci sen z powiek.

Rozwiążesz wszystkie problemy związane z
wykonywaną pracą. Na jakąś dużą podwy-

żkę na razie nie masz co liczyć. Musi Ci

wystarczyć satysfakcja i zadowolenie prze-

łożonych. 

PANNA Ktoś podzieli się z Tobą pewną wia-

domością. Postaraj się nie powtarzać dalej in-
formacji, na które nie ma dowodów. Plotki

mają to do siebie, że fałszują cały obraz sytu-

acji. Bardziej zaangażuj się w życie domowe.

Twoja rodzina bardzo tego potrzebuje. 

WAGA W najbliższych dniach złapiesz

upragniony oddech od wszystkich spraw.
Spotkanie z kimś spod znaku Strzelca dostar-

czy Ci miłych wrażeń. Postaraj się przeanali-

zować swoją sytuację finansową, gdyż wkrót-

ce otrzymasz ciekawą propozycję współpracy.

Niestety, będzie się to wiązało z pewnymi

inwestycjami. 

SKORPION Zmarnowałeś ostatnio wiele
czasu na różne drobnostki, które w istocie nic

nie przyniosą. Najwyższa pora zabrać się do

pracy. Nikt za Ciebie nic nie załatwi. W dru-

giej połowie tygodnia otrzymasz jakieś pienią-

dze. Postaraj się zapłacić swoje zobowiązania.

STRZELEC Poznasz kogoś, kto wzbudzi
Twoje zainteresowanie. Będziesz chciał jak

najwięcej dowiedzieć się o tej osobie. Jednak
wiele spraw pozostanie tajemnicą. I to nie

będzie dawało Ci spokoju. Od przyjaciela

otrzymasz mały podarunek, będzie to coś, co

bardzo Cię zaskoczy. 

KOZIOROŻEC W tym tygodniu załatwisz

wiele ważnych spraw. Rozwiążesz problemy
z którymi od dawna się borykasz. Zapragniesz

zmian w swoim otoczeniu. Być może zmie-

nisz również wystrój swego mieszkania. Ktoś

chciałby zaprosić Cię do siebie, aby porozma-

wiać na różne tematy. 

WODNIK W ciągu kilku nadchodzących dni
będziesz w bardzo dobrej formie. Natychmiast

wszyscy to zauważą. Pojawią się świetne po-

mysły i rozwiązania, o które nawet siebie nie

podejrzewałeś. Niestety nie widać żadnej po-

prawy sytuacji finansowej, będziesz więc mu-

siał nadal żyć oszczędnie. 

RYBY Będziesz zabiegał o czyjeś względy,
starał się pokazać wszystkie swoje zalety i

możliwości. Uważaj, aby w tym wszystkim

nie zatracić siebie. W pracy same dobre dni,

wiele udanych transakcji. Wszystko to zaowo-

cuje w najbliższym czasie. Okaż więcej czu-

łości bliskiej osobie. 
i

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

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III piętro, do wykończenia, Cen-

trum, cena 225.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,

Centrum 375.000 zł

10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,

Centrum 350.000 zł 

0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-

lice ul. Pakowej 220.000 zł 

0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,

okolice Saperów, 311.000 zł

0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do

remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł

0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,

190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewani emiejskie, oś.

Młodych 420.000 zł

0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie elektrczne -

kominkowe, Zarzecze 264.000 zł

0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewani emiejskie -

309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący,

Bystrzyca Dolna 430.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,

Centrum 375.000 zł

0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,

101.550 zł

0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.

17,14a - 1.650.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -

265.000 zł

0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł

0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,

10 km od Świdnicy, 198.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -

265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,

ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł 

10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV piętro - winda, wysoki

standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media

10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I piętro, winda, miejsce

parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł

0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł

0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000 zł

0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł

009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260 zł

0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.

0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 zł/m kw.

0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/m kw.

0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 150 zł/m kw.

0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m

kw.

0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ

0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ

0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł

0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł

0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł

0-5099 19 a,Olszany,100.000zł

0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie

gazowe, Zawiszów 3.500 zł

0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,

okolice ul. Saperów 1.700 zł

0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze

socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.

10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro, 3.000 zł

0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla

kamienicy, Centrum 419.000 zł

0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłownia dla

kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz

0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000

zł netto

0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe +

zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto

0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +

zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media

0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice

Centrum 1.000 zł

0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy

389.000 zł

0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice 110.000

zł netto

0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł

netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący, Bystrzyca Dolna

430.000 zł

0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostojący, 10 km od

Świdnicy 890.000 zł

0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej

dzielnicy, 1.250.000 zł

0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,

działka 45,66 a, 2.850.000 zł

0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł

0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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