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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

WYSTAWA JASNOWIDZE
do 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

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

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

Świdnica

ZAPRASZAMY NA BASEN LETNI DO ŚWIDNICY
Basen letni w Świdnicy został oficjalnie otwarty. Dwa baseny rekreacyjne, basen sportowy,

brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw, zjeżdżalnie oraz liczne atrakcje towarzyszące przygotowano
dla miłośników wodnej zabawy.

Stare poniemieckie kąpielisko przy ul. Śląskiej w Świdnicy zmieniło się nie do poznania.
Inwestycja kosztowała blisko 35 milionów złotych. Wykonawca przyspieszył prace o około trzy
miesiące, by świdniczanie jeszcze w tym roku mogli kąpać się w basenie. 

Można korzystać ze wszystkich wodnych atrakcji, a jest ich cała masa. Wodny plac zabaw z
dwoma zjeżdżalniami i wieloma urządzeniami zabawowymi dla dzieci, gdzie znajdują się m. in.:
armatki wodne, wiadra przelewowe, tryskające dysze w kształcie jeżyków, liści czy też grzybków.
Kolejną atrakcją dla nieco starszych amatorów wodnych kąpieli jest 60-metrowa zjeżdżalnia rurowa
oraz 15-metrowa zjeżdżalnia jednotorowa. Do tego liczne urządzenia wodne takie jak: dzika rzeka,
kula generująca fale, gejzery powietrzne, ścieżka pontonowa czy też przyrządy do masażu. Baseny
rekreacyjne wyposażone zostały w platformy dla osób niepełnosprawnych. Nie zabrało również
przebieralni, siedzisk i ławek.

- Oddajemy do użytku świdniczan długo wyczekiwany kompleks basenów, który jestem przeko-
nana przypadnie im do gustu i który da wiele radości całym rodzinom. Widząc efekt końcowy, tym
bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że decyzja o modernizacji poniemieckiego kąpieliska była
słuszna. Świdnica ma wreszcie obiekt wodnej rekreacji z którego może być dumna - mówi Beata
Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

ciąg dalszy na str. 3
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W drugim z trzech turniejów siatkówki pla-
żowej zagrają miksty. Zapisy: 607 944 999.
Wstęp wolny; miejsce: OSiR, ul. Śląska 35;
organizator: ŚOSiR

WERNISAŻ WYSTAWY STOWARZY-
SZENIA KANON
29 lipca 2022 godz. 17:00 - 18:00
Grupa artystyczna założona w 2006 roku
przez pasjonatów sztuki i wszelkich przeja-
wów twórczych. 
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa,
Świdnica

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
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W najbliższy piątek i sobotę przygotowano gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami, które w
godzinach od 12.00 do 17.00 przeprowadzą animatorzy "Active Show" z Wrocławia. W programie
znajdzie się m.in. zumba dla dzieci i dorosłych, nauka wakacyjnego tańca czy wakacyjne kalambury
i wiele innych atrakcji. Natomiast w każdy poniedziałek i środę zapraszamy na zajęcia aerobiku
wodnego, które będą odbywały się na terenie basenu letniego do końca sierpnia. 

Basen letni w Świdnicy czynny będzie codziennie od godz. 10:00 do 19:00. Ceny biletów różną
się. Bilet normalny w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, będzie kosztował 15 zł, a ulgowy 10
zł za cały dzień zabawy. Nieco więcej trzeba będzie zapłacić od piątku do niedzieli - 18 zł bilet
normalny, 12 zł bilet ulgowy. Przewidziano także szereg dodatkowych ulg za wstęp dla posiadaczy
Świdnickiej Karty Dużej Rodziny czy Świdnickiej Karty Seniora. Mniej zapłacimy także po godz.
16 w tygodniu lub wybierając bilet rodzinny (pełny cennik w załączniku).

Bilety na basen będzie można kupić w kasie głównej oraz w samoobsługowym biletomacie, które
są usytuowane w strefie wejścia. Dodatkowo w weekendy uruchamiany będzie kolejny punkt kasowy
w budynku biurowym ŚOSiR - 50 metrów przed strefą wejścia. Dostępny będzie również internetowy
system zakupu biletów z wykorzystaniem kodów QR oraz pod adresem https://basen.osir .swidni-
ca.pl. Na basenie honorowane będą karty sportowe: MultiSport, Medicover, FitProfit oraz PZU Sport.
Ich obsługą zajmować się będzie tylko kasa główna w strefie wejścia. 

Przypomnijmy, że zakres inwestycji obejmował przebudowę kompleksu, czyli: budowę stalo-
wych niecek basenów o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m kw. wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni,
wodnego placu zabaw, tarasów, trybun, wieży ratowniczej, przebieralni, budynku technologii base-
nowej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną, małą architekturą oraz
nasadzeniem zieleni. Wykonany został także demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż dwóch
lubianych przez mieszkańców zabytkowych rzeźb. Prace zrealizowała firma TRANSCOM Sp. z o.o.
z Katowic. 

Kompleks basenów odkrytych zyskał również nową strefę wejścia, dodatkowe sanitariaty oraz
szatnie. Wykonawcą tej dopełniającej całości inwestycji była firma EMBUD Emila Laskowskiego,
która wywiązała się terminowo ze swojego zadania. 

Świdnica

15. ŚWIDNICKI ZLOT CARAVANINGOWY
Tradycyjnie już kemping nr 231 będzie miejscem kolejnego, piętnastego Świdnickiego Zlotu

Caravaningowego, organizowanego przez Camping Caravaning Klub Świdnica. 
Zlot odbędzie się w dniach 6-12 sierpnia br., a jego program jest następujący: 

ciąg dalszy na str. 4
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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
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

**********************************
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◆ 6 sierpnia, godz. 12.00 - otwarcie biura zlotu, przyjmowanie turystów (załóg) przybywających na zlot
◆ 7 sierpnia - przyjmowanie zgłoszeń na wycieczki, czas do wykorzystania według własnego

uznania
◆ 8 sierpnia - wycieczki indywidualne po proponowanych trasach, zwiedzanie Świdnicy i okolic
◆ 12 sierpnia, godz. 12.00 - oficjalne zamknięcie biura zlotu

Organizatorzy zlotu zastrzegają sobie jednocześnie możliwość wprowadzenia późniejszych
zmian w programie, wynikających z potencjalnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Uczestnicy zlotu z tytułu wniesionej opłaty za udział w zlocie są uprawnieni do: pobytu na
kempingu, ustawienia pojazdu i sprzętu turystycznego (samochód, przyczepa, kamper, motocykl,
namiot), podłączenia energii elektrycznej, korzystania z urządzeń kempingu i basenu kąpielowego
na podstawie posiadanego identyfikatora oraz udziału w programie zlotu. Turyści, którzy przyjadą
na kemping przed rozpoczęciem zlotu oraz którzy pozostaną na kempingu po zakończeniu zlotu, za
te dni rozliczają się z pobytu w recepcji kempingu.

Zgłoszenia udziału w zlocie należy dokonać w terminie do dnia 30.06.2022 r. w dowolnej formie
na piśmie (list lub e-mail), podając nazwisko i imię, wiek uczestników (załoga to maks. 2 osoby
dorosłe + 3 młodzieży do lat 18). W zgłoszeniu należy oświadczyć o wniesieniu opłaty w dniu
przyjazdu na zlot.

Korespondencję kierować na adres:Camping Caravaning Klub Świdnica, Bronisław Bienkiewicz
e-mail: bronekbienkiewicz@onet.eu, tel. 504 255 735

foto: https://polskicaravaning.pl/
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Region

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów do
Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

Komitet Sterujący Aglomeracji Wałbrzyskiej (KS ZIT AW) zaprasza do zgłaszania propozycji
projektów ubiegających się o umieszczenie na liście projektów, która będzie załącznikiem do Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW). Nabór propo-
zycji projektów rozpoczął się 13.06.2022 r. i zakończy się 10.08.2022 r.

Aglomerację Wałbrzyską tworzą następujące gminy: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz,
Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra,
Lubawka, Marcinowice, Męcinka, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda,
Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzi-
ce, Szczawno-Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów.

Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-
gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony
środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób
niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Propozycje projektów z terenu Gminy Miasto Świdnica zgłaszane będą za pośrednictwem Urzędu
Miejskiego w Świdnicy. W przypadku projektów partnerskich należy wybrać gminę, na terenie której
wydatkowana będzie największa wartość budżetu propozycji projektu.

Propozycje projektów należy składać w wersji drukowanej (podpisanej przez upoważnionego
przedstawiciela podmiotu zgłaszającego propozycję projektu). Do wersji drukowanej należy dołą-
czyć edytowalną wersję elektroniczną w formacie MS Word lub pdf. Formularz propozycji projektu
można pobrać pod następującym linkiem: formularz projektu word i pdf.

W treści formularza znajduje się instrukcja jego wypełniania.
Nabór propozycji projektów trwa od 13.06.2022 r. do 10.08.2022 r. Propozycje projektów

dostarczone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia propozycji
projektu uważa się datę jego złożenia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, w Wydziale Funduszy
Zewnętrznych i Rozwoju Miasta, pokój 204 przy ul. Armii Krajowej 49 w Świdnicy. Zgłoszone i
zakwalifikowane propozycje projektów będą wprowadzane do systemu informatycznego przez
gminę do 31.08.2022 r.

Według informacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.04.2022 r., alokacja udostę-
pniona Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację Strategii ZIT AW dotyczyć będzie następujących
obszarów wynikających z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027
(FEDS) z dnia 15.03.2022 r. tj.:
◆ Efektywność energetyczna (CP2) - w zakresie kodu interwencji 045
◆ Gospodarka wodno-ściekowa (CP2)
◆ Ochrona przyrody i klimatu (CP2)
◆ Mobilność miejska i aglomeracyjna (CP2)
◆ Zrównoważony rozwój terytorialny (CP5)
◆ Dostęp do edukacji (CP4 EFS+) - w zakresie przedszkoli
◆ Dostęp do edukacji (CP4 EFS+) - w zakresie szkół zawodowych
◆ Usługi społeczne (CP4 EFS+)

FEDS jest dostępny na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Fundusze Europejskie dla
Dolnego Śląska 2021-2027. Przed zgłoszeniem propozycji projektu należy zapoznać się z warunkami
określonymi w FEDS dla poszczególnych obszarów.

ciąg dalszy na str. 8

Wybrane...

WERNISAŻ WYSTAWY STOWARZY-
SZENIA KANON
29 lipca 2022 godz. 17:00 - 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa,
Świdnica

Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszana wer-
nisaż wystawy Stowarzyszenia Kanon.
Grupa artystyczna założona w 2006 roku
przez pasjonatów sztuki i wszelkich przeja-
wów twórczych. W kręgu zainteresowań
Stowarzyszenia jest malarstwo, grafika, ry-
sunek, ikonografia, rzeźba, fotografia, poe-
zja oraz inne działania artystyczne. Grupa
należy do Dolnośląskiej Federacji Organiza-
cji Pozarządowych.
Uczestnicy wystawy:
Zdzisława Wolańska
Anna Mikuła
Tadeusz Trojan
Marta Spodniewska
Anna Kręta
Ewelina Pol
Irena Stefańska
Krystyna Bielejewska
Zbigniew Miciuła
Janina Pacewicz
Teresa Mikołajewska
Lucyna Pająkowska
Piotr Brzezicki

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

http://www.domsenioracm.pl




KS ZIT AW określił następujące warunki jakie muszą spełnić propozycje projektów zgłaszanych
do Strategii ZIT AW:
◆ Strategię ZIT AW mogą realizować wyłącznie projekty zintegrowane. Definicja projektu zinte-

growanego wynika z projektu dokumentu p.n. "Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w
Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027" i znajduje się w formularzu projekto-
wym

◆ Sumaryczna całkowita wartość propozycji projektów nie może przekroczyć alokacji przeznaczo-
nej dla Gminy Miasto Świdnica. Informacja o wartościach alokacji dla gmin tworzących Aglo-
merację Wałbrzyską znajdują się w załączniku do ogłoszenia o naborze (do pobrania tutaj).

◆ Minimalna wartość całkowita projektu współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wynosi 1 mln zł.

◆ Minimalna wartość całkowita projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego wynosi 500 tys. zł

◆ Maksymalna liczba wszystkich projektów jaka może być zgłoszona wynosi: miasto Wałbrzych -
15, miasto Świdnica - 15, pozostałe gminy - 10.

◆ Sumaryczna całkowita wartość propozycji projektów gotowych do realizacji na dzień 31.12.2023
r., zgłoszonych przez Gminę Miasto Świdnica, musi wynosić co najmniej 50% wartości całkowitej
propozycji projektów zgłoszonych przez Gminę Miasto Świdnica.

◆ Sumaryczna całkowita wartość propozycji projektów, które realizują FEDS, zgłoszonych przez
Gminę Miasto Świdnica , może wynosić maksymalnie 70% wartości całkowitej propozycji
projektów zgłoszonych przez Gminę Miasto Świdnica. Oznacza to, że projekty reprezentujące
30% sumarycznej wartości całkowitej projektów zgłoszonych przez gminę mogą dot. np. krajo-
wych programów operacyjnych.

Region

Zgłoś uwagi do projektu diagnozy 
sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej

W związku z pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Wałbrzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW) zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu
diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Z projektem diagnozy można zapoznać się tutaj:
http://um.swidnica.pl/media/Diagnoza_spol_gosp_przes_AW_v1.0_2022_07_05.pdf
Do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferach

społecznej, gospodarczej i przestrzennej zapraszamy podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów
społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające
na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawo-
wych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 31.07.2022 r.za pośrednictwem formularza, który jest dostępny
pod linkiem: https://konsultacjediagnozaw.webankieta.pl/.

Jednocześnie zapraszamy podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodar-
czych, m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony
środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób
niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji na debatę dotyczącą diagnozy sytuacji Aglo-
meracji Wałbrzyskiej, która odbędzie się 27.07.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu (ul. Jana Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych).

Szczegółowych informacji na temat zgłaszania uwag do projektu diagnozy udzielają pracownicy
Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy:
◆ Anna Skrzypacz, mail: a.skrzypacz@um.swidnica.pl, tel. 74 8562904
◆ Barbara Starke, mail: b.starke@um.swidnica.pl, tel. 74 8562965

Jeżeli ze względu na sumaryczną całkowitą wartość propozycji projektów, ich liczbę lub inne
okoliczności uniemożliwiające zastosowanie warunków określonych przez KS ZIT AW decyzję w

ciąg dalszy na str. 10
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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-
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-
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sprawie uwzględnienia zgłoszonych propozycji projektów na liście projektów z terenu Gminy Miasto
Świdnica podejmie Prezydent Miasta Świdnicy. Projekty nieuwzględnione stanowić będą listę
projektów oczekujących na włączenie do Strategii ZIT AW.

Od decyzji Prezydenta Miasta Świdnicy nie przysługuje procedura odwoławcza.
Informacja o projektach wybranych na listę Strategii ZIT AW z terenu Gminy Miasto Świdnica

zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie BIP Gminy Miasto Świdnica.
Pytania w kwestiach dotyczących naboru należy kierować na adres poczty elektronicznej:

◆ Barbara Starke, mail: b.starke@um.swidnica.pl, tel. 74 8562965
◆ Anna Skrzypacz, mail: a.skrzypacz@um.swidnica.pl, tel. 74 8562904

ŚKPR Świdnica

ŚWIDNICA CUP PÓŹNIEJ
Planowany na koniec sierpnia 11. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Świdnica Cup odbędzie

się w późniejszym, jesiennym terminie.
Decyzja o przesunięciu imprezy spowodowana jest brakiem wystarczającej liczby miejsc nocle-

gowych w Świdnicy w związku z przebywającą w naszym mieście dużą grupą uchodźców z Ukrainy.
O nowym terminie imprezy poinformujemy.

info: www.skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

ZMARŁ RYSZARD PIETRZYKOWSKI
W wieku 71 lat zmarł Ryszard Pietrzykowski - absolutna legenda świdnickiej piłki ręcznej i

naszego klubu. Członek pierwszej drużyny Elmotu z 1974 roku, wieloletni trener, a przede wszystkim
niezwykły, ciepły człowiek...

Trudno cokolwiek mądrego napisać. Każdy, kto znał Rysia, wie i zrozumie wszystko bez słów...
Człowiek z sercem na dłoni, oddany do reszty klubowi, swoim zawodnikom, dyscyplinie. Przez jego
ręce "przewinęły się" setki świdnickich piłkarzy ręcznych - wielu z nich to właśnie on zaraził na lata
pasją do szczypiorniaka. Dzienniki treningowe, własnoręcznie robione kanapki z Nutellą, którymi
częstował swoich podopiecznych, ten dobroduszny uśmiech. jedyne w swoim rodzaju poczucie
humoru i ... mikołajowa czapka, którą przywdziewał podczas świątecznych spotkań w klubie. Masa
pozytywnych wspomnień i wierzyć się nie chce, że to na zawsze pozostaną już tylko wspomnienia...

Rysiu kilka lat temu z powodu zdrowotnych zakończył pracę trenerską, zawsze jednak żywo
interesował się wynikami, postępami swoich wychowanków. Często przychodził na mecze, a jeśli
nie mógł szukał wyników w internecie, gdzie zresztą był niezwykle aktywny i z upodobaniem
odświeżał wspomnienia związane z naszym klubem. Od kilku miesięcy chorował, ale był pełen

ciąg dalszy na str. 11
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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 kompozytor,
jego płynność w przechodzeniu przez gatunki
( jazz, funk, rock, soul, dance) tworzy niepo-
wtarzalność 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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FESTIWAL MIEJSKIEGO SZKICO-
WANIA
11 sierpnia 2022 - 14 sierpnia 2022
Wstęp bezpłatny; miejsce: Świdnicki Ośro-
dek Kultury, Rynek 43, Świdnica

Festiwal Miejskiego Szkicowania
Urban Sketcherzy z Polski i Europy, łączmy
się! Zapraszamy na pierwszy międzynaro-
dowy Festiwal Miejskiego Szkicowania w
Świdnicy - od 11 do 14 sierpnia 2022 to
piękne miasto na Dolnym Śląsku wypełni się
amatorami rysowania w terenie. Rysunkowe
spotkania wśród zabytków, plenerowe war-
sztaty, wystawa, prelekcje, mobilna wypo-
życzalnia materiałów plastycznych, możli-
wość testowania akwareli Aquarius i targi
produktów dla plastyków to tylko niektóre
atrakcje; będzie też okazja poznać cieka-
wych ludzi i dołączyć do międzynarodowej
społeczności podziwiającej świat ze szki-
cownikiem w ręku. Udział w festiwalu jest
całkowicie darmowy i można uczestniczyć
w dowolnej liczbie wydarzeń. Ze względu
na ograniczoną ilość uczestników obowią-
zują zapisy na darmowe warsztaty plenero-
we, które poprowadzą: Justyna Wojnowska,
Adam Michen, Krzysztof Ludwin oraz Jan
Vitek z Pragi.
Organizatorzy: Urban Sketchers Poland,
Świdnicki Ośrodek Kultury oraz między-
narodowa organizacja Urban Sketchers.

optymizmu. Jeszcze kilkanaście dni temu była na rybach - wędkarstwo było jego wielką pasją. Kilka
dni temu trafił do szpitala. 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia i słowa otuchy w tym trudnym momencie.
Cześć Jego Pamięci...

info: www.skprswidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNE, OTWARTE
TRENINGI PIŁKARSKIE DLA DZIECI!

Klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica zaprasza wszystkie  dzieci - dziewczynki i chłopców na
wakacyjne, otwarte treningi  piłkarskie. Zapisy na zajęcia organizowane na terenie Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji powoli się kończą, a listy zgłoszeniowe  szybko się zapełniają.

Grupy powoli się zapełniają i to absolutnie ostatni dzwonek, by  zapisać się na biało-zielone
treningi otwarte IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica - jedynego klubu na naszym terenie posiadają-
cego komplet drużyn  w ligach wojewódzkich - najbardziej prestiżowych rozgrywkach  młodzieżo-
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wych na Dolnym Śląsku. Nie czekamy zatem, dzwonimy już teraz  Zapraszamy wszystkich chętnych
zawodników i zawodniczki do grup  dziecięcych młodzików (roczniki 2010/2011), orlików
(2012/2013), żaków  (2014/2015), skrzatów (2016/2017) oraz smerfów (2018 i młodsi).  Szczegóły
i zapisy pod numerem telefonu: 604-862-195.

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

PIERWSZY SPARING NA PLUS
Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica od zwycięstwa z  ligowym rywalem rozpoczęli serię

sparingów przed startem sezonu  2022/2023. Biało-zieloni po wymagającym tygodniu codziennych
treningów  wygrali pewnie z Górnikiem Wałbrzych, ale nie ustrzegli się jednak  błędów. Warto
odnotować, że to trzecie z rzędu zwycięstwo świdniczan z  Górnikiem w ostatnich dwóch latach (dwa
w rozgrywkach Pucharu Polski i  dzisiejszy sparing).

- Zagraliśmy pierwszy mecz kontrolny w tym okresie  przygotowawczym po pięciu jednostkach
treningowych. Pracowaliśmy  codziennie i było widać, że zawodnicy mają swoje w nogach.  Naj-
ważniejsze, że obeszło się bez jakichkolwiek kontuzji. W zespole  zostały 2-3 miejsca, o które walczy
spora liczba zawodników. Dziś się im  przyglądaliśmy, a następny tydzień, w którym rozegramy dwa
sparingi  (Bielawianka Bielawa u siebie i Chrobry II Głogów na wyjeździe),  zadecyduje czy będą
oni z nami na przyszły sezon - komentuje trener IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Grzegorz
Borowy.

Spotkanie rozegrane zostało systemem 3 x 35 minut. Jako pierwsi na  listę strzelców wpisali się
gospodarze, a konkretnie Wojciech Sowa.  Następnie dwa trafienia dla świdniczan dołożył jeden z
zawodników  testowanych. Trener Grzegorz Borowy mocno rotował składem, w późniejszym
fragmencie meczu nie ustrzegliśmy się również dość prostych błędów.  Damian Uszczyk najpierw
trafił na 3:1, później rezultat na 4:1 podwyższył kolejny z testowanych zawodników w szeregach
miejscowych, a  rezultat na 4:2 ustalił ostatecznie Damian Uszczyk. Obie ekipy dość  szybko spotkają
się na murawie ponownie. Za cztery tygodnie świdniczanie  podejmą kolejny raz Górnika na własnym
stadionie, ale już w ramach rozgrywek o punkty.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Górnik Wałbrzych 
4:2

Skład: Kot, Telicki, Kozachenko, Kasprzak, Salamon, Paszkowski, Ilski, Czochara, Dyś, Biała-
sik, Sowa oraz 9 zawodników testowanych.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

ciąg dalszy na str. 16
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Program Festiwalu
11 sierpnia 2022 - czwartek
17:00 - Oficjalne rozpoczęcie Festiwalu w
Galerii Fotografii Świdnickiego Ośrodka
Kultury
17:30 - 20:00 - Prelekcja i warsztaty wpro-
wadzające do urban sketchingu, prowadzo-
ne przez Justynę Wojnowską na Rynku
20:00 - Rozdanie nagrody-niespodzianki i
wspólne zdjęcie uczestników Festiwalu na
Rynku
20:00 - Drink & draw, czyli spotkanie zapo-
znawcze uczestników festiwalu, zbiórka na
Rynku

12 sierpnia 2022 - piątek
10:00 - 12:00 - Wspólne zwiedzanie Świd-
nicy z lokalnym artystą i przewodnikiem,
zbiórka na Rynku przy Galerii Fotografii
Świdnickiego Ośrodka Kultury
12:00 - 13:00 - Prelekcja w Galerii Fotografii
Świdnickiego Ośrodka Kultury na temat
szkicowania w podróży, prowadzona przez
Katarzynę Kosiak, Dorę Pindur i Justynę
Wojnowską
16:00 - 18:00 - Warsztaty urban sketchingu
przy Kościele Pokoju (UNESCO), prowa-
dzone przez Adama Michena 
18:00 - 19:30 - Sketch-walk, czyli spotkanie
rysunkowe w plenerze, zbiórka przy Koście-
le Pokoju 



OSiR Świdnica

2. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
MIKSTY

ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Zaprasza na cykl turniejów siatkówki plażowej w sezonie 2022:

2. Plażówka - 24 lipca - kategoria: Miksty
3. Plażówka - 14 sierpnia - kategoria: Mężczyźni-open

2. OTWARTY  TURNIEJ  SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (Miksty)
KATEGORIE :  Miksty

DRUŻYNY : 2-osobowe
MIEJSCE : boiska ŚOSIR ul. Śląska 35

GRY : 24 lipca 2022 od godz. 10.00
ZAPISY : 24 LIPCA, godz. 9.30-10.00 / w dniu turnieju/
ORGANIZATOR : Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kontakt: Waldemar Kurek - 607 944 999
INFORMACJE : tel. 74 852 12 62, kom. 607 944 999

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
09.07.2022r. godz. 11.00 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące osoby
nietrzeźwej leżącej na skwerze przy ulicy Marii Konopnickiej. Skierowani na miejsce strażnicy
dobudzili mężczyznę i nakazali udać się do miejsca zamieszkania. Za swoje zachowanie odpowie
przed sądem.

10.07.2021r. godz. 0.53 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące młodego mężczyzny, który pomimo czerwonego światła na sygnalizatorze oraz

podniesionego słupka wjechał do Rynku i zatrzy-
mał pojazd przy jednym z barów. Zachowanie
kierowcy wskazywało, że jest on pod wpływem
alkoholu lub innych środków o podobnym dzia-
łaniu. Skierowani na miejsce strażnicy potwier-
dzili podejrzenia operatora monitoringu. Męż-
czyzna został ujęty i przekazany wezwanemu na
miejsce patrolowi Policji.
10.07.2022r. godz. 18.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące spożywania alkoholu w Zaułku Ku-
pieckim. Skierowany na miejsce patrol ukarał
sprawców wykroczenia.
12.07.2022r. godz. 5.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące osoby, która wyprowadziła na spacer
psa. Zwierzę się załatwiło natomiast właściciel
nie posprzątał odchodów. Niemal natychmiast w
Rynku pojawili się strażnicy, którzy ukarali wła-
ściciela psa i nakazali posprzątanie fikali.
13.07.2021r. godz. 7.22 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
telefoniczne zgłoszenie dotyczące pojazdu bez
inwalidzkiej karty parkingowej, który zaparko-
wał na stanowisku dla osoby niepełnosprawnej
na ulicy Mieczysława Kozara-Słobódzkiego.
Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili
zgłoszenie. Kierowca został ukarany mandatem
karnym w kwocie 800 złotych oraz otrzymał 5
punktów karnych.

Gmina Świdnica

BĘDĄ POMIARY
JAKOŚCI 

POWIETRZA
Aż 4 gminne szkoły podstawowe znalazły się

w gronie 1200 placówek w Polsce, które otrzy-
mają bezpłatne urządzenia pomiarowe do moni-
torowania jakości powietrza - czujnik smogu
oraz pakiet materiałów edukacyjnych, inter-
aktywnych na temat smogu. Projekt łączy  edu-
kację ekologiczną z  doskonaleniem umiejętno-

ciąg dalszy na str. 19
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19:30 - Rozdanie nagród i wspólne zdjęcie
uczestników Festiwalu przy Kościele Poko-
ju
20:00 - Drink & draw w formie rysunkowe-
go pikniku, czyli spotkanie uczestników fe-
stiwalu w Parku Centralnym 

13 sierpnia 2022 - sobota
10:00 - 15:00 - Targi szkicowników, narzę-
dzi i materiałów przydatnych podczas urban
sketchingu, Galeria Fotografii Świdnickiego
Ośrodka Kultury
11:00 - Prelekcja (po angielsku) gościa spe-
cjalnego Mohana Banerji (Urban Sketchers
London) w sali teatralnej Świdnickiego
Ośrodka Kultury
16:00 - 18:00 - Warsztaty urban sketchingu
(po angielsku) z Janem Vitkiem (Urban
Sketchers Prague) przy gotyckiej Katedrze 
18:00 - Sketch-walk, czyli spotkanie rysun-
kowe w plenerze, zbiórka przy Katedrze 







ści cyfrowych i jest realizowany przez NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (PAS).
W każdej placówce zostaną zainstalowane:

◆ miernik jakości powietrza;
◆ tablica LED do wyświetlania wyników pomiarów.

Dane pomiarowe będą dostępne również na stronie esa.nask.pl, a szkoły pojawią się na inter-
aktywnej mapie. Następnie na bazie prowadzonych pomiarów w każdej ze szkół będą się odbywały
zajęcia edukacyjne.

Zbierane dane będą punktem wyjścia do organizowania zajęć edukacyjnych, podczas których
uczniowie dowiedzą się, czym jest smog i czym grozi oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.
Będą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów i zobaczą, w jakim stopniu problem zanieczyszczonego
powietrza dotyczy ich najbliższej okolicy - informuje Sylwia Smok, koordynator projektu w SP w
Witoszowie Dolnym. Oprócz placówki w Witoszowie Dolnym, takie urządzenia zostaną zainstalo-
wane w szkole podstawowej w Grodziszczu, Pszennie i Mokrzeszowie.

Program Edukacyjna Sieć Antysmogowa jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cy-
fryzacji

ciąg dalszy na str. 22
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19:30 - Rozdanie nagród i wspólne zdjęcie
uczestników Festiwalu przy Katedrze
20:00 - Drink & draw, czyli spotkanie ucze-
stników festiwalu, na którym odbędzie się
też wymiana narzędzi między uczestnikami

14 sierpnia 2022 - niedziela
10:00-12:00 - Warsztaty urban sketchingu z
Krzysztofem Ludwinem na Rynku 
12:00 - Sketch-walk, czyli spotkanie rysun-
kowe w plenerze, zbiórka na Rynku 
13:30 - Rozdanie nagród i wspólne zdjęcie
uczestników Festiwalu na Rynku
16:00 - Wernisaż prac powstałych podczas
Festiwalu w Galerii Fotografii Świdnickiego
Ośrodka Kultury, wraz z głosowaniem na
najbardziej interesujący szkic
16:30 - Ogłoszenie zwycięzców konkursów
Festiwalu i oficjalne pożegnanie
 - w trakcie wydarzeń oznaczonych tym
symbolem dostępna będzie mobilna wypo-
życzalnia materiałów plastycznych od Pale-
ta Art.

W trakcie całego festiwalu będzie można
zobaczyć wystawę szkiców polskich Urban
Sketcherów w Galerii Fotografii Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury. Rysunki powstałe w
trakcie festiwalu również się na niej znajdą.

**********************************

19 www.expressem.eu

Gmina Świdnica

UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DWÓCH DRÓG GMINNYCH PODPISANE
Na przełomie lipca i sierpnia ruszy przebudowa dwóch dróg gminnych w Pszennie i Lutomi Górnej. Na realizację tych zadań z budżetu gminy

zostanie wydanych ponad 765,9 tys. zł. Inwestycje zostaną zakończone jeszcze w tym roku.







Pierwsza z nich obejmować będzie ul. Morelową w Pszennie, na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Poziomkowej. W ramach zadania zostanie
wykonana jezdnia o szerokości 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa i technologiczna. Łączna powierzchnia wykonywanej
jezdni to 546,6 m kw.

Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic, ul. Ślężna 17, 58-214 Oleszna.
Wartość umowy opiewa na kwotę 273.965,83 zł.
Kolejna dotyczy przebudowy drogi na osiedli Podgórze dz. Nr 500,608 - etap I. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi gminnej

wewnętrznej z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i powierzchni 875,7 m kw. wydzielonej obrzeżami betonowymi. Włączenie do drogi asfaltowej, o
nawierzchnia asfaltowej na odcinku 8 m. Ponadto zaprojektowano ściek z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanego
systemu kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą inwestycji jest WIT-BRUK Paweł Witkowski Roboty Ziemne Brukarstwo, ul. Wojska Polskiego 5, 58-130 Kruków.
Wartość realizowanej inwestycji to 491 tys. zł.

Gmina Świdnica

ONA CZY ON BĘDZIE TYSIĘCZNYM SKARBEM GMINY 
Kto będzie tysięcznym noworodkiem obdarowanym pakietem w ramach akcji NAJWIĘKSZY SKARB GMINY ŚWIDNICA? Jego, a może jej imię

i nazwisko poznamy już niebawem. Od początku trwania akcji nasze pakiety otrzymały już 983 rodziny.
 W czerwcu w gminie Świdnica odnotowaliśmy 11 urodzeń, w tym 6 dziewczynek i 5 chłopców.
Witamy: Oliwię z Krzyżowej, Henriego z Witoszowa Dolnego, Jakuba z Witoszowa Dolnego, Michalinę z Makowic, Ritę z Bystrzycy Dolnej,

Mikołaja z Niegoszowa, Zuzannę ze Stachowic, Leona z Witoszowa Dolnego, Tymoteusza z Witoszowa Dolnego, Liliannę z Pszenna Olgę z Bojanic.
Wszystkim Rodzicom gratulujemy pociech, już niebawem do Państwa skierujemy zaproszenia do odbioru bezpłatnego pakietu powitalnego.

Maluszkom życzymy dużo zdrowia i witamy w gminie Świdnica.

www.expressem.eu22
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Gmina Świdnica

WAKACYJNY WYJAZD DO KOPALNI URANU

Kopalnia uranu w Kletnie to cel kolejnej podróży uczestników wakacji z gminą Świdnica. 
Kopalnia uranu położona jest w Masywie Śnieżnika. Działała ona w latach 1948-1953, wykorzystując m.in. kilka średniowiecznych sztolni, w

których w przeszłości prowadzono wydobycie żelaza, srebra i miedzi. Kopalnia obejmowała 20 sztolni, 3 szyby, a łączna długość wszystkich wyrobisk
górniczych wynosiła ponad 37 km.

Wakacje z gminą Świdnica i wycieczki wyjazdowe organizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Zapraszamy
na realację z dzisiejszej wyprawy.

Gmina Świdnica

MURY NOWEJ 
REMIZY STRAŻACKIEJ

PNĄ SIĘ DO GÓRY
Kolejny tydzień budowy remizy strażackiej

w Gogołowie za nami. Na ukończeniu jest budo-
wa ścian fundamentowych z bloczków betono-
wych.

Budowa remizy strażackiej w Gogołowie,
przebudowa boiska sportowego w Pszennie i
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej 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

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE 
CZYSTE POWIETRZE

Z dniem 15 lipca 2022 roku zmianie uległ program priorytetowy "Czyste Powietrze". Umożliwi
to Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania
otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (tzn. wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).
Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem,
zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowa-
nia.

Warunki dotacji z prefinansowaniem:
◆ Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą

złożenia wniosku o dofinansowanie.
◆ Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18  miesięcy od daty złożenia wniosku o

dofinansowanie.
◆ Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem.
◆ Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją

prefinansowania.
◆ Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie

z Beneficjentem, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

ciąg dalszy na str. 29
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◆ Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność

w maksymalnie trzech częściach.
Wszystkim zainteresowanym Programem "Czyste Powietrze" przypominamy, że w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica działa punkt konsultacyjny.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 74 852 12 26 wew. 114.

Gmina Świdnica

INŻYNIERYJNY SUKCES
WIKTORII

POLCZYŃSKIEJ
Elektryczny buddy może rozwinąć maksy-

malną prędkość 110 km/h. Jego czas ładowania
do 80% to 30 min z ładowarką CHAdeMO), do
100% w 7 godzin (z ładowarką pokładową). Mo-
że przejechać nawet 150 km. Liderką młodych
konstruktorów z Politechniki Wrocławskiej jest
Wiktoria Polczyńska, mieszkanka Pszenna w
gminie Świdnica.

Wszystkim utalentowanym studentom oraz
ich opiekunom gratulujemy projektu LEM SSV,
czyli elektrycznego pojazdu terenowego typu
buggy. Trzymamy kciuki za kolejne inżynieryjne
sukcesy, szczególnie podczas pierwszych zawo-
dów terenowych.

Polecamy materiał video z prezentacji projektu.  https://youtu.be/vMzklSvoyDA
Foto z profilu społecznościowego Wiktorii Polczyńskiej

Gmina Świdnica

1500 ZŁ MANDATU I UTRATA PRAWA JAZDY NA 3 MIESIĄCE
2500 ZŁ MANDATU I 15 PUNKTÓW

13 lipca ok. godz. 9.00 kierujący pojazdem ciężarowym w Grodziszczu spowodował zagrożenie w ruchu drogowym wyprzedzając na przejściu dla
pieszych i w obrębie skrzyżowania. Kierowca został ukarany mandatem karnym w łącznej wysokości 2500 zł i otrzymał 15 pkt. W tym samym dniu ok.
godz. 23.20 w miejscowości Słotwina policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zatrzymali do kontroli 39.
letniego kierowcę, mieszkańca pow. wałbrzyskiego. Kierujący pojazdem marki Fiat przekroczył dozwoloną prędkość o 51 km w terenie zabudowanym.
Kierowca został ukarany mandatem karym w wysokości 1500 zł. i zostało mu zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące.

Po raz kolejny apelujemy o rozwagę na drodze i przestrzeganie przepisów. Piraci drogowi i lekceważący obowiązujące przepisy nie mogą liczyć na
żadną taryfę ulgową.

Od kilku miesięcy kontrole drogowe prowadzone przez świdnicką drogówkę odbywają się z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego oświetlenia
do miernika prędkości TruCAM II i najwyższej klasy alkomatu Promiler iBlow10 Premium. Zakup sprzętu sfinansowano ze środków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Gmina Świdnica

ZAPRASZAMY NA TRASY 14 QUESTÓW
Od 170 lat w Pszennie produkowany jest cukier. To właśnie ten produkt stanowi temat przewodni najnowszego questu pn. ŚLADAMI CUKROW-

NIKA.  Wakacje i słoneczna pogoda to doskonały czas na rodzinne zwiedzanie i odkrywanie tajemnic gminy Świdnica z wykorzystaniem edukacyjnych
gier terenowych. Serdecznie zapraszamy!

DOSTĘPNE QUESTY NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA
Strażacki quest w Burkatowie --- Wyprawa nad Jeziorko Daisy --- Tajemnice Śląskiej Doliny --- Perełki Grodziszcza - najstarszej dolnośląskiej wsi
--- Z nurtem Bystrzycy --- Śladami Emila Krebsa - śląskiego geniusza z Opoczki --- Ścieżkami historii w Komorowie --- Ekologiczna wyprawa w
Boleścinie --- Malarskie impresje w Makowicach --- Szlakiem Bitwy pod Lutomią --- W cieniu holenderskiego wiatraka w Gogołowie --- Szlak
lutomskich smaków --- Historyczna wyprawa po Mokrzeszowie --- Śladami Cukrownika

Foto i  więcej informacji o questach: www.questy.org.pl

Gmina Świdnica

ZMARŁ KS. STANISŁAW PANEWSKI
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. ks. Stanisława Panewskiego. Przez długie lata oddanego Bogu i ludziom , wieloletniego

Proboszcza parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi w Mokrzeszowie (1999-2022), Honorowego Kanonika Kapituły Kolegiackiej w Wałbrzychu.
Składamy wyrazy najgłębszego współczucia dla Rodziny, Przyjaciół i Bliskich.

***
Ks. kan. Stanisław Panewski urodził się w 1952 roku w Chwalibożycach koło Oławy. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1977 roku w katedrze

wrocławskiej z rąk abp. Henryka Gulbinowicza. Jako wikariusz posługiwał w par. Zesłania Ducha Św. w Boguszowie Gorcach (1977-1980), w par.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie (1980-1982), w par. Św. Marcina w Jaworze (1982-1989). Następnie w Goliszowie pełnił funkcję Rektora
w Samodzielnym Ośrodku Duszpasterskim. W tym samym roku został proboszczem w par. Św. Jadwigi Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim, gdzie
posługiwał przez 10 lat. W 1999 roku objął urząd proboszcza w Mokrzeszowie, który piastował do 31 marca 2022 roku. W 2018 roku został włączony
do kapituły kolegiackiej w Wałbrzychu, otrzymując tytuł honorowego kanonika.

Ks. Stanisław w swojej pracy duszpasterskiej wiele zawdzięczał mieszkańcom. Przed laty, kiedy udzielał wywiadu jednemu z tygodników katolickich
opowiadał, że jest oczarowany postawą swoich parafian. - Takiego zaangażowania zupełnie się nie spodziewałem - mówił, podkreślając, że wiele
remontów, które odmieniły wizerunek kościoła nie mogłyby się odbyć, gdyby nie otwartość i życzliwość wiernych. Zdaniem proboszcza, przez te wiele
lat, oddanie parafian zasługiwało na uznanie, zwłaszcza wtedy, gdy nie brakowało przeciwności, chociażby kiedy potężna wichura poważnie uszkodziła
dach świątyni.

Po blisko pięciu dekadach pracy duszpasterskiej przychodzi czas na odpoczynek, jak i na podreperowanie zdrowia. Ks. kan. Stanisław Panewski od
1 kwietnia 2022 r. zamieszkał w świdnickim Domu Księży Emerytów. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł 13 lipca 2022 r.

Źródło biografii: Gosc.pl Świdnicki
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BARAN Więcej czasu poświęcisz na pracę i za-
rabianie pieniędzy. Pojawią się nowe możliwo-
ści, które będziesz chciał do maksimum wyko-
rzystać. Niestety ucierpią na tym relacje z part-
nerem. Między Wami może dojść do nieporozu-
mień wywołanych jakimś niedomówieniem w
kluczowych dla Was sprawach.
BYK W sprawach miłosnych ciągła huśtawka
nastrojów. Będziesz zmęczony brakiem stabili-
zacji, ciągłymi humorami drugiej połowy. Nie-
które Byki zaczną rozglądać się nawet za kimś
innym. Warto porozmawiać z partnerem o Wa-
szych problemach. To może wiele zmienić mię-
dzy Wami.
BLIŹNIĘTA Nie pozwól aby stres wytrącił Cię
z równowagi. Zrób listę spraw pilnych i tych,
które mogą poczekać. Jeżeli wszystko dobrze
zaplanujesz, to świetnie dasz ze wszystkim radę.
Twoja sytuacja finansowa wyraźnie się poprawi.
Będziesz z tego bardzo zadowolony. W przy-
szłym tygodniu będzie więcej czasu na odpoczy-
nek.
RAK Teraz najważniejsza dla Ciebie będzie ro-
dzina. Ostatnie problemy w pracy spowodowały,
że nie bardzo masz ochotę wychodzić przed sze-
reg. Skoro i tak nikt tego nie doceni... Bliscy
staną się źródłem Twojej dumy. Będziesz zado-
wolony z ich osiągnięć. Taki stan nie powinien
jednak trwać długo.
LEW Uporem i zaciętością niewiele zdziałasz.
Postaraj się nauczyć słuchać argumentów innych

ludzi. W przeciwnym razie ciągle będziesz tkwić
w konfliktach, które tak naprawdę bardzo Cię
męczą. Ten czas lepiej poświęcić na konstru-
ktywne działania. Pojawią się nowe wydatki, któ-
re spowodują, że jeszcze raz będziesz musiał
przemyśleć swoje najbliższe plany finansowe.
PANNA Osoba, o której coraz częściej myślisz
odwzajemnia Twoje uczucia. Nie ma jednak od-
wagi zrobić tego pierwszego kroku. Zastanów
się, jak ją do tego zachęcić. W pracy pojawią się
jakieś trudności. Jest tam ktoś Ci nieprzychylny.
Postaraj się to zmienić szczerą rozmową. Pokaż
tej osobie, że nie musi się Ciebie wcale obawiać.
WAGA W sprawach zawodowych daj sobie tro-
chę luzu. Nie możesz żyć samą pracą i zarabia-
niem pieniędzy. Nagle możesz poczuć się bardzo
samotna. Niezależność wcale nie musi oznaczać
izolacji od otoczenia. Twoja sytuacja finansowa
poprawi się już na początku przyszłego tygodnia.
Może właśnie wtedy zaplanujesz jakieś spotka-
nie z przyjaciółmi.
SKORPION Postaraj się zadbać o swoje zdro-
wie. Szybkie jedzenie i ciągły pośpiech wyraźnie
osłabiły Twoją kondycję. Wkrótce czeka Cię
wielkie wyzwanie. W Twoim życiu bardzo wiele
się zmieni. Będziesz musiał wykazać się dużą siłą
i charakterem. Postaraj się wykorzystać okazję,
jaką szykuje Ci los.

STRZELEC W najbliższych dniach nawet naj-
trudniejsze sprawy wydadzą Ci się łatwe do za-
łatwienia. Będziesz miał świetny humor i życzli-
we nastawienie do wszystkich i wszystkiego.
Przyczyni się do tego pewna osoba, która ma na
Ciebie dobroczynny wpływ. Przeżyjecie razem
wiele romantycznych chwil.
KOZIOROŻEC Twój partner będzie dążył do
większej niezależności. Zacznie mieć przed Tobą
jakieś drobne tajemnice. Odczujesz z  tego powo-
du pewien niepokój. Nie możesz mieć wszystkie-
go pod kontrolą. Powinieneś mieć więcej zaufa-
nia do bliskiej osoby. W pracy nic się nie zmieni.
Na rewolucję trzeba jeszcze trochę poczekać.
WODNIK W tym tygodniu nareszcie znajdziesz
czas dla siebie. Pora pomyśleć o jakiś zmianach w
garderobie, uczesaniu, słowem w wyglądzie. Bę-
dzie to miało duże znaczenie w kontaktach zawo-
dowych. W pracy pojawią się nowe zadania, nowi
ludzie. Będziesz chciał wśród nich dobrze wypaść.
Obowiązkami podziel się z domownikami.
RYBY Poczujesz nagły przypływ energii. Z
ochotą zabierzesz się za porządki w domu. Bę-
dziesz chciał coś zmieniać w pracy i w środowi-
sku, w którym przebywasz. Twoje porządki nie
wszystkim muszą się podobać. Dlatego postaraj
się być delikatny, szczególnie w kontaktach ze
współpracownikami. 

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