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W skrócie...

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

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

"COŚ NA ZĄB" (spektakl familijny)
12.03.2022, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na spektakl familij-
ny "Coś na ząb" wg "Karius og Baktus"
Thorbjerna Egnera, przygotowany przez
Zdrojowy Teatr Animacji.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

ŻUBROFFKA / Pomagamy Ukrainie!
16.03.2022 18:00
ŻUBROFFKA chce aktywnie uczestniczyć
w działaniach wspierających naszych przy-
jaciół z Ukrainy, dlatego zapraszamy Was na
pokaz ukraińskich krótkometrażówek pre-
zentowanych podczas minionych edycji
ŻUBROFFKI.
Wstęp datek dla Ukrainy; miejsce: sala te-
atralna ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

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

WERNISAŻ WYSTAWY "PABLO PI-
CASSO - GRAFIKA NIEOKIEŁZNANA"
18.03.2022, godz. 18:00

Świdnica

ŚWIDNICKIE CENTRUM POMOCY UKRAINIE
ZMIENIA GODZINY PRACY

Już ponad 600 Ukraińców zgłosiło się po pomoc do Świdnickiego Centrum Pomocy Ukrainie.
Dary dla uchodźców nadal można przynosić do budynku przy ul. Długiej 33 oraz do budynku po
Szkole Podstawowej nr 105  przy ul. Folwarcznej 2. Do pierwszego z punktów prosimy dostarczać
rzeczy w niewielkiej ilości, natomiast do drugiego - te o większych gabarytach i ilości. 

Od czwartku, 10 marca zmieniają się godziny pracy Centrum. Dary dla uchodźców przyjmowane
i wydawane będą od poniedziałku do piątku w obu punktach w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w
sobotę od godz. 8.00 do 14.00 przy ul. Długiej 33. 

To co jest potrzebne, to przede wszystkim:żywność z długim terminem ważności do spożycia,
m.in. konserwy, dania gotowe(np. zupy gorący kubek, dania błyskawiczne), mleko, olej, kawa. Mile
widziane będą także koce, śpiwory,kołdry, poduszki i pościel. 

Osoby, które chcą udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy proszone są o kontakt z Centrum
Pomocy Ukrainie w Świdnicy pod numerami telefonów: 74/856 29 97 i 74/856 29 96. Wolontariusze
obsługujący infolinię będą również udzielać informacji o aktualnych potrzebach. 

Przypominamy również, że utworzony został specjalny e-mail - dlaukrainy@um.swidnica.pl. Można
tu zgłaszać chęć udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, ale także zwrócić się z prośbą o jej otrzymanie.

ciąg dalszy na str. 3
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S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl

R E K L A M A A K T Y W N A

http://www.eldomik.pl
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Grafika stanowi jedną z dyscyplin, którymi
zajmował się Picasso. Uprawiał wiele jej
odmian m.in. akwatintę, drzeworyt, linoryt,
staloryt, mezzotintę, preferując jednak lito-
grafię i akwafortę. Teraz ich wyjątkowy wy-
bór będzie można zobaczyć w Galerii Foto-
grafii.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

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

FAMILIJNE WARSZTATY PLASTY-
CZNE: "WIOSNA, WIOSNA - ACH TO
TY"
19.03.2022, godz. 12:30
W imieniu Świdnickiego Ośrodka Kultury
prowadząca zajęcia Marta Ciućka zaprasza
na kolejne familijne warsztaty plastyczne
dla dzieci. Tym razem działania plastyczne
będą miały na celu przywołać wiosnę, a
pomogą w tym kolorowe wstążki.
Wstęp 10 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

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

IGOR KWIATKOWSKI - "Tylko śmiech
nas ocali"
25.03.2022, godz. 18:00
"Świat kradnie polskie piosenki", "Koniec
Netflixa", Kąpiel tylko raz w tygodniu", Ko-
biety odnoszą liczne obrażenia" - to kilka z
tematów, z którymi zmierzy się Igor Kwiat-
kowski w swoim premierowym programie
pt. "Tylko śmiech nas ocali".

www.expressem.eu

Miasto uruchomiłotakże zbiórkę środków finansowych, dzięki której będziemy mogli udzielić
pomocy uchodźcom, którzy już u nas są i tym, którzy do nas przyjadą. Wpłaty darowizn można
dokonywać na numer subkonta Urzędu Miejskiego w Świdnicy:

93 1240 4142 1111 0011 1201 6259.
Za przekazane dary i środki finansowe serdecznie dziękujemy.

Świdnica

OGŁOSZONO PRZETARG NA BUDOWĘ
NOWYCH MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Przy ulicy Leśnej w Świdnicy powstanie kompleks budynków wielorodzinnych, w którym
stworzone zostaną mieszkania komunalne. Do 25 marca swoje oferty mogą składać firmy, które
zainteresowane są wykonaniem prac.

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp 80/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

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

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

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

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

"PRZYCHODZI BABA DO LEKA-
RZA" (komedia muzyczna)
11.04.2022 17:00
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Wybudowany zostanie czterokondygnacyjny,wielorodzinny budynek. Powstanie 25 lokali mie-
szkalnych jedno, dwu i trzypokojowych z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Zaprojektowano
również 40 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Powie-
rzchnia całkowita budynku wyniesie 2465,40 m kw.

Przypomnijmy, że miasto na realizację tej inwestycji pozyskało 4,3 miliona złotych z Funduszu
Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu bu-
downictwa komunalnego.

Miasto w dalszym ciągu prowadzi aktywną politykę mieszkaniową. Budowane są z coraz większą
intensywnością mieszkania w systemie TBS -rozpoczął się nabór wniosków na najem 45 lokali
mieszkalnych przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego. Kolejne 46 mieszkań wybudowanych
zostanie przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego.Trwają także remonty modernizacyjne pustostanów.

Świdnica

WSPARCIE EDUKACYJNE OSÓB
PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz
wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób,
to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za
jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz
określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy
Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniono formularz rejestracyjny dotyczący

wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować
pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właści-
wego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się
z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli,
studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosło-
wiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przed-
stawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny!
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Źródło MEiN: 
Formularz: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywaja-

cych-z-ukrainy-wypelnij-formularz-zgloszeniowy

Świdnica

ŚWIDNICKIE MUZEUM OTWIERA 
SWOJE DRZWI DLA UCHODŹCÓW

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy pragnie wnieść swój skromny wkład w pomoc
rodzinom przybyłym z ogarniętej wojną Ukrainy. 

- Chcemy zaprosić do naszego muzeum wszystkie ukraińskie rodziny na chwilę odpoczynku i
wytchnienia od dramatu ostatnich dni. Mamy nadzieję, iż podczas zwiedzania ekspozycji muzeal-
nych, choć przez chwilę dorośli, a zwłaszcza dzieci, będą mogli zapomnieć o traumatycznych
przeżyciach wojennych - mówi Dobiesław Karst, dyrektor muzeum. 

Wstęp dla ukraińskich rodzin będzie bezpłatny. Ponadto każdy z polskich turystów, okazując
dowód wpłaty dla organizacji charytatywnych świadczących pomoc ofiarom wojny w Ukrainie,
będzie mógł zwiedzić muzeum również za darmo.

Muzeum Dawnego Kupiectwa mieści się w ratuszu w Rynku, czynne jest od wtorku do piątku w
godzinach od 10.00 do 16.00, a w sobotę i niedzielę od godz. 11.00 do 17.00. 

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

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

ŻUBROFFKA / Pomagamy Ukrainie!
16.03.2022 18:00
Wstęp datek dla Ukrainy; miejsce: sala te-
atralna ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

ŻUBROFFKA, którą znamy w Świdnicy
dzięki jej obecności na Świdnickim Festiwa-
lu Filmów Fabularnych SPEKTRUM, znów
pojawia się w naszym mieście, tym razem w
zupełnie odmiennych okolicznościach.
Wobec bestialskiej inwazji Rosji na Ukrainę,
która nas wszystkich zaszokowała, nie mo-
żemy stać bezczynnie!
ŻUBROFFKA chce aktywnie uczestniczyć
w działaniach wspierających naszych przy-
jaciół z Ukrainy, dlatego zapraszamy Was na
pokaz ukraińskich krótkometrażówek pre-
zentowanych podczas minionych edycji
ŻUBROFFKI.
Podczas pokazu zobaczymy filmy nagradza-
ne na międzynarodowych festiwalach fil-
mów krótkometrażowych. Pokażemy je w
wersji oryginalnej, z polskimi i angielskimi
napisami.
Program:
DEEP LOVE/KOHANNIA reż. Mykyta Ly-
skov, Ukraina 2019, 14’
SZTANGISTA/WEIGHTLIFTER, reż.
Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, Ukrai-
na/Polska 2018, 30’
SNAILS, reż. Maryna Vroda, Ukraina 2014,
19’
JA I MOJA GRUBA DUPA/MY FAT AR-
SE AND, reż. Yelyzaveta Pysmak, Polska
2020, 9’
Wydarzenie powstało we współpracy z Bia-
łostockim Ośrodkiem Kultury - DKF GAG.
Organizacja pokazu możliwa jest też dzięki
współpracy ze Studiem Munka, New Europe

ciąg dalszy na str. 8
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MBP Świdnica

CZYTAMY DLA UKRAINY

Czytaj, by wiedzieć. Czytaj, by zrozumieć. Za każdą pobraną książkę z bezpłatnej kolekcji Legimi
przekażemy 10 zł Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz działalności dla Ukrainy.

Szanowni Państwo, od 24 lutego nasze oczy skierowane są na wschód, a nasze serca przepełnia
smutek i współczucie. Dramat Ukrainy i jej mieszkańców rozgrywa się na naszych oczach. Wszyscy
solidaryzujemy się z ofiarami rosyjskiej agresji i na różne sposoby staramy się pomagać. Dlatego i
my, w Legimi, postanowiliśmy dołożyć cegiełkę i udostępnić bezpłatnie kolekcję wybranych ebo-
oków i audiobooków.

Każda pobrana z kolekcji www.legimi.pl/czytamydlaUkrainy książka to 10 zł przekazanych
przez Legimi na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym koszmarem wojny. 

Zebrana kwota zostanie przekazana Polskiej Akcji Humanitarnej, która od pierwszego dnia
rosyjskiej inwazji wspiera zarówno osoby, które pozostały na Ukrainie, jak i uchodźców, docierają-
cych do Polski.

ciąg dalszy na str. 10

Film Sales, Państwową Wyższą Szkołą Fil-
mową, TV i Teatralną im. L. Schillera w
Łodzi oraz twórcami filmów.

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

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

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

Mało kto wie, jak wygląda naprawdę, ale
wiele osób słyszało jej utwory. Ukrywająca
swoje prawdziwe oblicze wokalistka Bryska
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Wybór tytułów w kolekcji nie jest przypadkowy - ideę akcji tak wyjaśnia Mikołaj Małaczyński,
prezes Legimi:

 W natłoku komunikatów, często dezinformujących, łatwo można się pogubić. Dlatego chcemy
pomóc w poszerzeniu wiedzy i zrozumieniu mechanizmów, które doprowadziły do rosyjskiej agresji,
wykorzystując najlepiej jak możemy naszą księgarską wiedzę i możliwości cyfrowej biblioteki
Legimi. Wierzymy, że tylko będąc świadomymi obywatelami, w przyszłości nie będziemy powielać
błędów przeszłości. 

Wśród wybranych tytułów nie zabrakło książek dla najmłodszych, które mogą pomóc w tłuma-
czeniu tych niezrozumiałych dla nich zdarzeń i przeżywaniu trudnych emocji.

Kolekcja książek dostępna jest na stronie www.legimi.pl/czytamydlaUkrainy. Każda osoba może
bezpłatnie pobrać 2 tytuły i czytać je na smartfonie, tablecie, komputerze oraz czytnikach ebooków.
Niektóre tytuły mają również wersję audio.

Spróbujmy wspólnie oswoić strach, przekazując wartościowe treści.
W imieniu Legimi i własnym życzę Państwu spokoju i wytchnienia, Jakub Frołow.

MBP Świdnica

70 DARMOWYCH KSIĄŻEK DLA DZIECI W JĘZYKU
UKRAIŃSKIM DO POBRANIA

Po wielu poszukiwaniach znalazłam pięknie ilustrowane książki dla dzieci w języku ukraińskim.
E-booki można pobrać całkowicie za darmo. Czytamy w Lustrze Biblioteki - serwisie dla bibliote-
karzy. Dziękujemy, polecamy i ślemy dalej!

Pełne treści książek są udostępniane dzięki Stowarzyszeniu Osvitoria, które pomaga zmieniać i
rozwijać edukację na Ukrainie. Książki są dostępne dzięki porozumieniu z ukraińskimi wydawcami.

70 darmowych książek dla dzieci w języku ukraińskim do pobrania:
https://lustrobiblioteki.pl/2022/03/70-darmowych-ksiazek-dla-dzieci-w-jezyku-ukrainskim-do

-pobrania/
Biblioteki jako instytucje zaufania społecznego są miejscem wsparcia dla każdego. By wspomóc

bibliotekarzy w zakresie dostosowania oferty bibliotecznej do nowych użytkowników, także osób
przybywających z Ukrainy, Lustro Biblioteki uruchomiło serwis #SolidarnizUkrainą:
◆ przykłady dobrych praktyk i inicjatyw bibliotek
◆ wykaz źródeł z darmowym dostępem do książek w języku ukraińskim oraz innych publikacji
◆ sposoby wsparcia uchodźców przybywających do Polski
◆ materiały gov.pl, gdzie zebrano przydatne informacje i poradniki, które pomogą odnaleźć się

uchodźcom w Polsce
◆ dwujęzyczne materiały do pobrania: ulotki, grafiki, plakaty, poradniki i nie tylko

ciąg dalszy na str. 11

w ostatnich miesiącach może pochwalić się
większą ilością premier, niż niejeden artysta.
21-latka w swoich tekstach bawi spostrzeże-
niami na temat rzeczywistości, nie szczędzi
gorzkich słów swoim ex-om w balladach, w
dynamicznych utworach porusza tematy, ja-
kich na próżno szukać we współczesnym po-
pie. Wszystko w takt melodii tak chwytliwych,
że od jakiegoś czasu nucą je prawie wszyscy.
Od kwietnia 2021 roku, kiedy zadebiutowała
singlem "naiwna", przyzwyczaiła fanów do
regularnego wydawania nowej muzyki - czy
to jako oficjalne single, tzw. piosenki pomię-
dzy czy remixy. Wszystkie z nich w tempie
wręcz geometrycznym zdobywają coraz
większe grono fanów. Największym osiąg-
nieciem w radiach był remix jej piosenki
"lato (pocałuj mnie) (MANDEE Remix)" -
piosenka dotarła do 2. Miejsca Krajowej
listy Airplay Chart i stała się jednym z hitów
roku. W jej ślady idzie aktualnie przeróbka
jej innej kompozycji  - odbicie (Mark Neve
Remix) pod koniec stycznia 2022 był naj-
częściej wyszukiwaną piosenką w Polsce w
aplikacji Shazam!
Przed Bryską wciąż premiera jej pierwszej
płyty długogrającej. 11 Utworowe wy-
dawnictwo "jestem Bryska" wydane w li-
stopadzie 2021 w formie cyfrowej i na
winylu nazywane jest mini-albumem.
Znalazł się tam wybór już wydanych singli
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◆ apele i reakcje międzynarodowych środowisk GLAM, a także polskiego środowiska bibliotekar-
skiego

◆ oferty pracy w bibliotekach.
W serwisie znajdziesz Książki w języku ukraińskim:
https://lustrobiblioteki.pl/solidarnizukraina/ksiazki-w-jezyku-ukrainskim/

Świdnica

BIBLIOTEKA ZBIERA KSIĄŻKI
W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zachęca do wzięcia udziału w zbiórce książek w języku
ukraińskim. Można je przynosić do głównej siedziby biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18. Mogą
to być publikacje zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. 

- Jeśli ktoś w domowych biblioteczkach ma książki w języku ukraińskim, to prosimy, aby
przynieść je do naszej głównej siedziby do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Przekazując książki,
damy możliwość wypożyczenia ich przez naszych sąsiadów - dajmy im namiastkę normalności -
mówi Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. 

Przydadzą się także książki wspierające naukę języka polskiego, czyli m.in. słowniki, słowniki
ilustrowane, rozmówki, kursy językowe. 

Biblioteka czynna jest od poniedziałkudo piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, w czwartek od
9.00 do 16.00 i w sobotę od 9.00 do 14.00. 

Powiat Świdnica

SZKOŁY DLA UKRAIŃSKIEJ MŁODZIEŻY
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego obcokrajowcy mogą podjąć naukę w

szkołach funkcjonujących w systemie oświaty w Polsce. O przyjmowaniu do szkół decyduje zawsze
dyrektor szkoły.

W celu ułatwienia decyzji uczniom i ich rodzicom pochodzącym z Ukrainy, zamieszczamy
poniżej wykaz wszystkich szkół, prowadzonych przez Powiat Świdnickim, w języku ukraińskim.
Pozwoli im to na podjęcie świadomego wyboru szkoły, zgodnej z tym , czego uczyli się w swojej
ojczyźnie. Pomocne mogą się okazać zwłaszcza zawody, w których kształcą nasze technika oraz
profile klas w liceach ogólnokształcących.

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych w języku ukraińskim:
https://powiat.swidnica.pl//container/aktualnosci/2022/03/006-01-1646811844.pdf

Świdnica

MIEJSKIE DOTACJE DLA RODZINNYCH 
OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Do 10 tysięcy złotych dofinansowania mogą otrzymać stowarzyszenia prowadzące w Świdnicy
rodzinne ogrody działkowe. Do 31 marca można składać wnioski o przyznanie dotacji celowych,
które pomogą w modernizacji i budowie infrastruktury ogrodowej. W tegorocznym budżecie miasta
przeznaczono na ten cel 20 tysięcy złotych. 

- Zachęcam zarządy ROD do aktywnego włączenia się w pozyskanie dodatkowych funduszy,
które mam nadzieję mogą znacząco poprawić estetykę i komfort korzystania z ogrodów - mówi
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Udzielona dotacja nie może przekraczać 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie może być
większa niż 10 tys. zł nakładu na zadanie. Środki te mogą wspomóc m.in.: remont czy też budowę
ogrodzeń, alejek, dróg dojazdowych, sieci energetycznych lub wodociągowych. Po rozpatrzeniu i
ocenie wniosków, prezydent miasta przekaże przyznane dotacje na podstawie umowy. Rozliczenie
środków powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty zakończenia inwestycji, nie później jednak niż
do 30 listopada danego roku budżetowego. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego będą mogli
dokonywać kontroli realizacji dofinansowanych zadań. 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyznawania dotacji udziela Dorota Powroźnik
- Czerepak  pod nr tel. 74 856 29 93 lub mailowo d.powroznik@um.swidnica.pl. 

Powiat Świdnica

GMINY POWIATU ŚWIDNICKIEGO 
JEDNOCZĄ SIĘ

W środę 2 marca 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy odbyło się spotkanie
włodarzy gmin Powiatu Świdnickiego inaugurujące dołączenie samorządów do miejscowego klastra
energii Świdnicka Energia Odnawialna. W spotkaniu wzięła udział prezydent miasta Świdnica,
wójtowie i burmistrzowie gmin Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica,
Świebodzice i Żarów oraz członkowie klastra.

Celem porozumienia, zawiązanego w czerwcu 2021 r., jest wspólne dążenie do zrównoważonego
rozwoju w Powiecie Świdnickim, współpraca w obszarze ochrony środowiska, energii i gospodarki,
budowa silnego partnerstwa publiczno - prywatnego oraz odpowiedzialne gospodarowanie surow-
cami i miejscowym potencjałem energetycznym. Prace nad włączeniem gmin do klastra trwały od
września zeszłego roku.

Dołączenie się wszystkich gmin powiatu do klastra to ogromny sukces. Kolejnym kamieniem
milowym w budowaniu niezależności energetycznej jest opracowanie wspólnej strategii rozwoju w
obszarze odnawialnych źródeł energii. Zostaną w niej uwzględnione potrzeby i możliwości obecnych

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

WERNISAŻ WYSTAWY "PABLO PI-
CASSO - GRAFIKA NIEOKIEŁZNA-
NA"
18.03.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

W roku 1937 jeden z czołowych marszan-
dów międzywojennego Paryża, Ambroise
Vollard, zamówił u Picassa okolicznościową
tekę grafik - akwafort. Zawierała ona pięć
zestawów tematycznych i zatytułowana zo-
stała "Suita Vollarda". Na wystawie możemy
zobaczyć niektóre prace z tej tek, sygnowane
przez artystę. We wszystkich przewija się
motyw fascynacji antykiem oraz kult aktu.
Technika linorytu reprezentowana jest na
wystawie przez prace wykonane w latach
sześćdziesiątych (teka "Linogravures") . Te-
matycznie nawiązują one do popularnych w
twórczości Picassa motywów bachanaliów i
korridy. Szczególnego smaku kolekcji doda-
ją staloryty poświęcone tematyce erotycznej.
Prace które oglądać możemy na wystawie są
stalorytami perfekcyjnie wykonanymi w
1969 roku przez amerykańskie wydawnic-
two Avangarde. Frywolne, ale i nieco żartob-
liwe, są kwintesencją natury samego artysty.
W 1959 roku Picasso wykonał na zamówie-
nie tekę grafik z okazji osiemdziesiątej rocz-
nicy powstania wieży Eiffla. Prace te wyda-
ne zostały przez znane paryskie wydawnic-
two Montmartre. Na wystawie eksponowa-
ne są odbitki prac z tej teki, przeniesione na
płyty cynkowe i sygnowane przez artystę
ołówkiem. Stylistyka i tematyka tego cyklu
nawiązuje do motywów antycznych. Helio-
grafiki, z powracającym motywem malarza
i modelki oraz clownów, to jedne z piękniej-
szych prac eksponowanych na wystawie.
Przypominają swym charakterem lawowane
tuszem rysunki bądź akwarele. Sygnowane
przez artystę, wydane zostały przez wydaw-
nictwo Verve Mourlot. Ozdobą wystawy są
wielkoformatowe litografie barwne pocho-
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i przyszłych członków klastra, przede wszystkim w kontekście systemu elektroenergetycznego i
ciepłowniczego, a także efektywności energetycznej budynków.

Jak powiedział Paweł Łapacz, dyrektor zarządzający Klastra i prezes spółki Dolnośląska Energia
Odnawialna "Dzisiejszy dzień jest zwieńczeniem wielu miesięcy pracy osób zaangażowanych w
podniesienie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego powiatu. Jest to dopiero początek,
ponieważ czeka nas długa droga poprzez analizy, strategiczne planowanie przyszłych inwestycji oraz
wdrażanie wypracowanych rozwiązań. Liczymy, że klaster spełni swoją rolę, a nie będzie jedynie
tworem na papierze. Do tego potrzebujemy zaangażowania zarówno ze strony samorządów, jak i
podmiotów prywatnych.".

Strategia w szczególności będzie obejmować zrzeszone w klastrze energii jednostki samo-
rządu terytorialnego, które odgrywają obecnie ważną rolę w transformacji energetycznej, bo to
właśnie one będą nadawać kierunek i tempo inicjowanych zmian. Istotna część opracowania ma
dotyczyć również lokalnych przedsiębiorstw o dużym zapotrzebowaniu energetycznym i poten-
cjale wytwórczym.

Porozumienie włodarzy w sprawie prac nad strategią zostało zawarte. Ponadto planowane jest
organizowanie spotkań dla przyszłych członków biznesowych oraz potencjalnych partnerów, którzy
chcą się włączyć w kreowanie zmian w powiecie na rzecz zielonej energii.

Świdnica

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 
NA TERENIE ŚWIDNICY

18 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń opieki i wsparcia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od marca do końca listopada znajdzie zatrudnienie w
ramach prac społecznie użytecznych. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w tym okresie wyniesie
ponad 60tys. zł. Przez ten czas bezrobotni przepracują prawie 7000 godzin. 

Program realizowany jest w ramach współpracy pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Powiato-
wym Urzędem Pracy w Świdnicy. Jest to jedna z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu
z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia.

Prace zlecone będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicyoraz Urząd Miejski.
Zatrudnione osoby będą porządkować tereny zielone, wykonywać prace gospodarcze w miejscach
użytku publicznego, czyli m.in. na przystankach autobusowych czy chodnikach.

Prace te wykonywane będą w wymiarze 10 godzin w tygodniu, w miejscu zamieszkania, bądź
pobytu osoby bezrobotnej. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne zachowują status osoby
bezrobotnej, gdyż między podmiotem w którym są organizowane prace, a osobą bezrobotną nie
nawiązuje się żaden stosunek pracy.

dzące z kolekcji Mariny Picasso, wnuczki
malarza. Ich stylistyka jest bardzo różnorod-
na - od postkubistycznej deformacji, po-
przez realistyczny monumentalizm form, aż
po ascetyczną kreskę. Kolejny cykl graficz-
ny "Wojna i Pokój" z 1954 roku jest repre-
zentowany na wystawie w formie barwnych
litografii.
Pablo Picasso (Pablo Ruiz Blasco) żył w
latach 1881-1973. Jest jednym z najsłynniej-
szych artystów XX wieku. Był niezwykle
charyzmatycznym twórcą, o nietuzinko-
wym temperamencie, uprawiający różnora-
kie dziedziny sztuki. Obdarzony niezwy-
kłym, niemalże pierwotnym instynktem ma-
larskim i rysunkowym. Jego artystyczna
wszechstronność objawiała się zarówno w
technice (malarz, rzeźbiarz, grafik, cera-
mik), jak i w formie (w swej pracy używał
ołówka, akwarel, farb olejnych, kredek, me-
talu, gipsu, kamienia oraz różnorodnych od-
padów). Przez całe życie z pasją odkrywał
dla siebie nowe obszary artystycznego dzia-
łania, burzył je i budował na nowo. Żaden ze
współczesnych twórców sztuki nie może się
równać z nim pod względem artystycznej
płodności. Grafika stanowi jedną z dyscy-
plin, którymi zajmował się Picasso. Upra-
wiał wiele jej odmian, m.in. akwatintę, drze-
woryt, linoryt, staloryt, mezzotintę, preferu-

ciąg dalszy na str. 16
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- Prace społecznie użyteczne stworzyć mają możliwości ewentualnego powrotu na rynek pracy
osobom długotrwale bezrobotnym. Celem tej formy zatrudnienia jest wsparcie i aktywizacja naszych
mieszkańców, a także pomoc materialna. Uczestnicy programu mają bowiem możliwość uzyskania
świadczenia, które dostarczy im dodatkowego źródła utrzymania. Możliwość podjęcia jakiejkolwiek
formy zatrudnienia działa często mobilizująco na osoby bezrobotne, gdyż pokazuje im, że istnieje
szansa na zmianę ich życia  - podkreśla Krystian Werecki, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

W 2021 rokumiasto odebrało 22,26 ton odpadów powstałych z dzikich wysypisk śmieci. Osoby
zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych będą m.in. porządkować takie tereny. 

- Jeżeli wiedzą Państwo, gdzie w naszym mieście znajdują się dzikie wysypiska, to prosimy o
ich zgłaszanie do Wydziału Gospodarki Odpadami tel. 74 856 29 36 - dodaje Krystian Werecki.

Świdnica

1. ŚWIDNICKI TURNIEJ 
CURLINGOWY ZAKOŃCZONY!

Wygrała drużyna faworytów AZS Gliwice Team Hertman, która w finale pokonała ekipę
Krakowskiego Klubu Curlingowego "Dziki Bigos". Na najniższym stopniu podium stanęli POS Łódź
The Gentlemen, a najlepszą świdnicką drużyną została DKC Ekipa Kłusownika, która zajęła
ostatecznie 6 miejsce. Turniej w Świdnicy był wyjątkowy ponieważ obok medalistów Mistrzostw
Polski na lodzie pojawili się również osoby, które zakładały curling w Polsce dwadzieścia lat temu
oraz debiutanci dla których był to pierwszy w życiu turniej curlingowy z wicemistrzynią świata w
biathlonie Krystyną Guzik na czele.

Turniej w Świdnicy był pierwszym towarzyskim turniejem curlingowym w historii rozgrywanym
na Dolnym Śląsku i okazał się organizacyjnym sukcesem. Wielu zawodników chwaliło najmłodszy
polski klub curlingowy, tj. Dolnośląski Klub Curlingowy "Dzik" Świdnica za organizacje i zapowia-
dali, że już nie mogą się doczekać drugiej edycji! - Świdnica to jest świetne miejsce na turniej
curlingowy, nie tylko ze względu na wspaniały obiekt OSiRu Świdnica, ale również na piękne miasto,
które ma wiele do zaoferowania pod względem turystycznym - chwalili przyjezdni zawodnicy.

Mimo, że do finału to drużyna Aleksandry
Bigosińskiej z Krakowa przystępowała z kom-
pletem zwycięstw to jednak ekipa AZS Gliwice
Team Herman z dwoma brązowymi medalistami
ostatnich Mistrzostw Polskie w składzie, okazała
się bezkonkurencyjna. Paweł Herman, Piotr
Świeszek, Paweł Frynia i Marcin Sanderski zwy-
ciężyli finał 7-2 i tym samym udźwignęli rolę
faworyta turnieju. 

Najlepszą świdnicką drużyną została "Ekipa
Kłusownika" występująca w składzie Jacek To-
maszewski, Kamil Chmielewski, Łukasz Toma-
szek oraz Bartosz Pietrzak. Ostatecznie zajmując
wysokie 6 miejsce. Zawodnicy przy okazji cere-
monii dekoracji odebrali również puchar za zwy-
cięstwo w rozgrywanej przez cały sezon w Świd-
nicy Dzikiej Lidze Curlingu.

Wśród 22 drużyn, które przyjechały do
Świdnicy było aż 8 drużyn reprezentujących go-
spodarzy. Dla większości był to pierwszy turniej
curlingowy w życiu. Debiutantów jednak nie
brakowało, również w innych drużynach. Prezes
klubu ze Świdnicy Bartosz Łobaza, który jest
jednym z ambasadorów Zimowej Akademii
Sportu długo nie musiał namawiać organizato-
rów ZAS by wzięli udział w turnieju. Chętnie
dołączyła do nich wicemistrzyni świata w biat-
hlonie Krystyna Guzik, która jest również amba-
sadorem akcji mającej na celu promowanie dys-
cyplin zimowych. Zaledwie kilka godzin wyno-
sił łącznie staż drużyny, która przystąpiła do
rywalizacji. Nie przeszkodziło to w dobrej zaba-
wie i już zapowiedzieli, że za rok też przyjadą do
Świdnicy. 

Curling jest sportem, gdzie zasada fair play i
poszanowanie dla rywala jest na pierwszym
miejscu. Dyscyplina potrafi łączyć pokolenia
oraz ludzi z różnych stron świata. Obok debiutan-
tów na lodzie zobaczyliśmy Pawła Kubika - za-
łożyciela pierwszego w Polsce klubu curlingo-
wego - Karkonoskiego KC - Piechowice. W tur-
nieju rywalizowali również min. Krzysztof Beck
założyciel Śląskiego KC oraz Krzysztof Kawe-
cki założyciel Krakowskiego KC. 

Turniej rozgrywany był systemem szwajcar-
skim. O pozycji w tabeli decydowały kolejno:
zdobyte punkty, bilans endów, zdobyte endy, bi-

ciąg dalszy na str. 19

jąc jednak litografię i akwafortę. Najbardziej
obfitujący w graficzne dokonania okres dla
Picassa rozpoczyna się od lat trzydziestych
XX wieku. Szacuje się, że artysta stworzył
za życia około 2000 grafik.

NOCNY KOCHANEK WYSTĄPI W
RAMACH ŚWIDNICKICH RECENZJI
MUZYCZNYCH
18 marca w sali teatralnej Świdnickiego
Ośrodka Kultury wystąpi Nocny Kochanek
a razem z nim w roli supportu pojawi się The
Sixpounder. Bilety są już w sprzedaży.
Koncert odbędzie się dzięki Krzysztofowi
Pietrzakowi, którego recenzja albumu Noc-
nego Kochanka pt. "Randka w Ciemność"
została nagrodzona w konkursie Świdnic-
kich Recenzji Muzycznych 2019. Pisał w niej:
"Mój szynobus gna, a ja słucham Kochanka i
wyobrażam sobie jak rozpędzona cysterna
Whitesnake przywala w żeliwny wagon Judas
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lans kamieni, zdobyte kamienie, endy stracone, kamienie stracone. Drużyny rozegrały 4 kolejki gier,
a najlepsza 10 finałową 5. kolejkę. Nagrody rzeczowe oraz finansowe w turnieju pod patronatem
Prezydenta Miasta Świdnicy zostały ufundowane przez Urząd Miasta Świdnicy oraz firmy MaxMet
i Kat-Recykling.

Bezpośrednio po ceremonii dekoracji odbył się trening otwarty dla zgromadzonych kibiców oraz
chętnych osób, a instruktorzy bardzo szybko wyjaśnili wszystkie zasady i wszyscy rozegrali swoją
pierwszą partię curlingu w życiu. Trening otwarty zakończył sezon curlingowy w Świdnicy. Kolejna
okazja do spróbowania curlingu i dołączenia do Dolnośląskiego Klubu Curlingowego będzie w
październiku kiedy Lodowisko OSiR Świdnica zostanie ponownie zamrożone. "Dziki" ze Świdnicy
nie kończą jeszcze sezonu, planują treningi na hali w Łodzi oraz wyjazdy na turnieje do Torunia,
Łodzi oraz Katowic.

Polonia Stal Świdnica

BIAŁO-ZIELONI Z POWOŁANIAMI DO KADRY!
Dwójka młodych piłkarzy  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica: Duda Wiktor i Monica Krystian

znalazło się w gronie powołanych do  kadry Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej zawodników w
kategorii  wiekowej U-13. Podopieczni Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka  zostali powołani
na turniej reprezentacji wojewódzkich związków piłki  nożnej, który odbędzie się w dniach 9-10
marca w Jarocinie. 

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

OSiR Świdnica

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW - KLASY 7-8 SP
Po dłuższej przerwie spowodowanej zdalnym nauczaniem w szkołach wróciliśmy do rywalizacji

w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022". We wtorek 8 marca na Hali Zawiszów przy
SP 1 w Świdnicy odbył się zaległy turniej Piłki siatkowej chłopców klas 7-8. Z siedmiu wcześniej
zgłoszonych drużyn do zawodów przystąpiło pięć reprezentacji świdnickich podstawówek. Po
rozstawieniu zespołów najpierw grano w dwóch grupach eliminacyjnych, z których po dwie najlepsze
drużyny dalej grały systemem każdy z każdym w ścisłych finałach. Z całego turnieju zwycięsko
wyszła reprezentacja chłopców z SP 8, która w eliminacjach pokonała najpierw SP 315 a następnie
w bardzo wyrównanym spotkaniu dopiero w tie-breaku zespół SP 6. W grupie finałowej łatwo wygrali
z NSP Bliżej Dziecka by ostatecznie po zaciętej walce pokonać drużynę gospodarza z SP 1, która to
zajęła na koniec drugie miejsce w rywalizacji. Na zakończenie turnieju organizator, Świdnicki

ciąg dalszy na str. 22

Priest aż iskry pryskają wokoło. W nastę-
pnym kawałku już pędzi szalona drezyna
Iron Maiden i zderza się z lokomotywą Me-
talliki." Całość: http://sok.com .pl/recen-
zje/nocny-kochanek-randka-w-ciemnosc/
Sam zespół pisze o sobie tak: "Nocny Ko-
chanek to pod względem muzycznym klasy-
czny heavy metal inspirowany gigantami ga-
tunku, co słychać na pierwszy rzut ucha.
Teksty zawierają specyficzny nocno-ko-
chankowy humor i zazwyczaj opierają się na
faktach, czasami nawet autentycznych..! Wy-
korzystując humor bazujący często na pasti-
szu, grach językowych i abstrakcji, Nocny Ko-
chanek rysuje obraz polskiej subkultury meta-
lowej z ogromnym dystansem do samych sie-
bie oraz do wizerunku kojarzonego zazwyczaj
z klasycznym heavy metalem."
Szczegół i sprzedaż biletów dostępne są na
stronie: https://sok.com.pl/recenzje-muzy-
czne-nocny-kochanek/
**********************************

XVIII Konkurs Piosenki 
dla Dzieci i Młodzieży

"PRZEBÓJ z JAJEM‘2022" 
Regulamin
I. Organizatorem Konkursu Piosenki "Prze-
bój z jajem" jest Młodzieżowy Dom Kultury
im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w
Świdnicy.

II. Konkurs odbędzie się 1 kwietnia  2022
roku w Klubie BOLKO, plac Grunwaldz-
ki11 od godz. 11.00

III. Celem konkursu jest 
popularyzacja śpiewania wśród dzieci i mło-
dzieży
samokształcenie muzyczne, możliwość nie-
zależnej prezentacji ulubionych przebojów
oraz sprawdzenia siebie, także aktorsko  
poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnio-
nych i promowanie młodych talentów  

IV. Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla dzieci i mło-
dzieży szkoły podstawowej ( kl. 1 - 8 ) oraz
szkół średnich ze szkół oraz placówek
oświatowych  
- udział brać mogą soliści i małe zespoły wo-
kalne i wokalno - instrumentalne  (do 6 osób)
- uczestnicy przygotowują  jedną piosenkę w
języku polskim, która zaistniała na rynku
fonograficznym jako przebój (gatunek do-
wolny - piosenki kabaretowe lub w kabare-
towym wykonaniu przboje dziecięce, rocko-
we, pop, mel. tradycyjne itp.) 
- wykonawcy przygotowany utwór  prezen-
tują z dowolnym akompaniamentem (akom-
paniator, zespół instrumentalny, półplay-
back) lub a cappella.
- występ każdego uczestnika powinien na-
wiązywać do kabaretowej formuły konkursu
np. tematyka piosenek, żartobliwe wykona-
nie, skecz z piosenką, strój itp. - pomysło-
wość wykonawcza, forma kabaretowa i hu-
mor w prezentacji ulubionego przeboju będą
dodatkowym atutem.
- uczestnicy mogą zgłaszać się  poprzez
szkoły, placówki kultury, 
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Od 2014 roku przy ulicy Traugutta 7 w Úwidnicy z powodzeniem funkcjonuje 
Technikum Ortopedyczne. Od wrzeúnia 2022 roku zostanie równieý urucho-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych 

TECHNIK WETERYNARII

Technikum Weterynaryjne i Technikum Ortopedyczne 
w Úwidnicy

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

www.toswidnica.pl                 sekretariat@sced.pl





Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował dla drużyn pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni
zostali też najlepsi zawodnicy w swoich zespołach: Maksymilian Boczyło (SP 1), Mateusz Wacht
(SP 6), Daniel Wielemborek (SP 8), Krystian Dec (SP 315), Jakub Bucharowski (NSP Bliżej Dziecka).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 8 - 10 pkt
2. SP 1 - 8 pkt
3. SP 6 - 7 pkt
4. NSP Bliżej Dziecka - 6 pkt
5. SP 315 - 5 pkt

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

OSiR Świdnica

ŚWIDNICKIE CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
WRACAJĄ W NOWEJ ODSŁONIE!

17 marca odbędzie się pierwsza w 2022 roku edycja Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych.
Nowa edycja przyniesie sporo nowości. Będzie profesjonalny pomiar czasu, nieco zmienią się
dystanse biegów oraz dojdą dwie konkurencje: skok w dal i pchnięcie kulą. Ponadto świdnicka
impreza włączona zostanie do ogólnopolskiej akcji "Czwartków Lekkoatletycznych". Najlepsi
zawodnicy i zawodniczki będą mogły pojechać na zaplanowany na czerwiec ogólnopolski finał
Czwartków Lekkoatletycznych!

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne organizowane są przez Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Świdnicką Grupę Biegową, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Lokalną Organizację
Turystyczną Księstwo Świdnicko-Jaworskie oraz Urząd Miejski w Świdnicy. Impreza po blisko 20
latach wróciła do sportowego kalendarza Świdnicy w 2019 roku i od tego czasu cieszy się niesłabnącą
popularnością - w odbywających się raz w miesiącu spotkaniach uczestniczyło nawet ponad 150
osób. Udział w zawodach jest bezpłatny, ale ograniczony tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkującej
w powiecie świdnickim.

Dotąd podczas Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych odbywały się tylko biegi dla dzieci
i młodzieży na dystansach od 60 do 1200 metrów. Od najbliższych zawodów wszyscy chętni będą
mogli spróbować swoich sił także w skoku w dal i pchnięciu kulą. - W marcu będą to zawody próbne,
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- zgłoszenia pisemne wyłącznie na kartach
zgłoszeń przyjmowane będą do dnia
25.03.2022 r. pod adresem:
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy  ul.
Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica  
bądź  tel./ faksem - (074) 851-33-30
lub e-mail: dzialimprez@mdk.swidnica.pl  

KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNA NA
STRONIE INTERNETOWEJ MDK:
www.mdk.swidnica.pl

V. Ocena i nagrody:
uczestnicy walczyć będą o tytuł Grand Prix
oraz nagrody i wyróżnienia w następujących
kategoriach wykonawczych:
-  soliści kl. 1-3 (7 - 9 lat) ,szkoły podstawo-
wej, 
-  duety i zespoły kl. 1-3 (7 - 9 lat),szkoły
podstawowej,
-  soliści kl. 4-8 (10-15 lat) szkoły podstawo-
wej
-  duety i zespoły kl. 4-8 (10-15 lat) szkoły
podstawowej
- soliści szkoły średnie
- duety i zespoły szkoły średnie
(w zależności od rodzaju zgłoszeń możliwy
jest  też podział na dwie kategorie: soliści
oraz duety i zespoły )
Jury oceniać będzie: dobór repertuaru zwią-
zany z charakterem konkursu, interpretację
wokalno-sceniczną, poziom warsztatu wy-
konawczego. Playback niedopuszczalny!!!
- organizator  przewiduje nagrody dla laure-
atów, ufundowane przez organizatorów i
sponsorów 
- organizator przewiduje nagrodę za naj-
śmieszniejsze i najbardziej pomysłowe prze-
branie , odzwierciadlające charakter konkur-
su i śpiewanej piosenki
wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe
dyplomy.

VI. Sprawy organizacyjne:
soliście nie powinien towarzyszyć chórek na
żywo, taki podmiot będzie traktowany jako
zespół

VII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka ko-
nieczność i prawo ostatecznej interpretacji
powyższego regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO WSPÓLNEJ ZABAWY NA KONKUR-
SIE "PRZEBÓJ Z JAJEM"!!!

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy
Dom Kultury im. Mieczysława Kozara - Sło-
bódzkiego w Świdnicy.
Administratorem danych osobowych prze-
twarzanych w związku z organizacją i reali-
zacją konkursu jest: Młodzieżowy Dom
Kultury im. Mieczysława Kozara - Słobódz-
kiego w Świdnicy.







jeszcze bez oficjalnych wyników, ale od kwietnia będziemy prowadzili klasyfikacje także w tych dyscyplinach - tłumaczy Jacek Gołębiewski ze
Świdnickiej Grupy Biegowej. Poszerzenie dyscyplin i profesjonalizacja wydarzenia jest możliwa dzięki sporej grupie lokalnych sędziów lekkoatletycz-
nych, która przy współpracy z PZ LZS w Świdnicy została przeszkolona w 2021 roku. W organizację zawodów w skoku w dal i w ich promocję włączył
się natomiast pochodzący z Jaworzyny, a od niedawna mieszkający w Świdnicy Mateusz Jopek, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów. 

Dodajmy jeszcze, że już od marcowej edycji ŚCZL będzie mierzony czas zawodników. To dzięki nowoczesnej aparaturze pomiarowej, którą
zakupiono ze środków  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie miasto Świdnica.
Z kolei zmiana dystansów biegów wiąże się z koniecznością dostosowania ich do tych z ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych, które
organizowane są pod egidą Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzieży. Dzięki temu, że wyniki ze świdnickich imprez trafią do ogólnopolskiej bazy
będziemy mogli wyłonić reprezentację naszych młodych sportowców, które w czerwcu wyjadą na finał krajowy z udziałem dzieci z całej Polski.

TERMIN I MIEJSCE:
Bieżnia lekkoatletyczna, Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego ul. Śląska 35, zapisy w dniu spotkań, godz. 17:00, start pierwszych biegów

około godz. 17:30
TERMINY SPOTKAŃ:
- czwartek - 17.03.2022
- czwartek - 07.04.2022 - eliminacje do Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych
- czwartek - 12.05.2022 - eliminacje do Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych
- czwartek - 02.06.2022 - finał cyklu - eliminacje do Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych
Spotkania odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
KATEGORIE WIEKOWE ORAZ DYSTANS BIEGÓW:
60 m - dzieci w wieku do lat 4 (od rocznika 2017)
100 m - dzieci w wieku 5-6 lat (rocznik 2015 - 2016)
200 m - dzieci w wieku 7-8 lat (rocznik 2013 - 2014)
300 m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocznik 2011 - 2012) dziewczynki
300 m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocznik 2011 - 2012) chłopcy
600 m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocznik 2009 - 2010) dziewczynki
1000 m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocznik 2009 - 2010) chłopcy
1000 m - młodzież rocznik (2007 - 2008)
1200 m - młodzież rocznik (2004 - 2006)
Dystanse z roczników 2012 - 2009 zostały dostosowane do ogólnopolskiego regulaminu Czwartków Lekkoatletycznych. Od kwietnia 2022 w w/w

kategoriach wiekowych zostaną wprowadzone dyscypliny techniczne, tj: skok w dal (zawodnicy z rocznika 2009 podczas Finałów Ogólnopolskich w
konkurencji skoku w dal będą skakać z belki a nie ze strefy).  i pchnięcie kulą (roczniki 2009, dziewczynki kula 2 kg, chłopcy kula 3kg.).

Szczegóły w ogólnopolskim regulaminie w linku: https://czwartki.pl/regulamin/

Polonia Stal Świdnica

PRÓBA GENERALNA DLA REZERW CHROBREGO
Choć obaj trenerzy i zgromadzeni  kibice byli zgodni, że wynik nie do końca oddaje przebieg wydarzeń na  boisku, to jednak głogowianie zrobili

to, co w piłce najważniejsze,  czyli strzelili więcej goli od przeciwnika. To była bardzo pożyteczna  próba generalna przed startem wiosennych zmagań
dla obu ekip. W lepszych  nastrojach zakończyli ją głogowianie, a biało-zieloni muszą wyciągnąć  wnioski, by już za tydzień poprawić kilka elementów
gry. 

Spotkanie rozgrywane na sztucznym boisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji toczone było w naprawdę szybkim tempie i mogło się podobać.
Początek to wyrównana walka bez większej przewagi dla żadnej ze stron. Z  czasem podopieczni trenera Grzegorza Borowego zaczęli coraz mocniej
naciskać i wydawało się, że wkrótce worek z golami powinien zostać  otwarty. Znakomitych okazji nie wykorzystali choćby Robert Myrta i  Szymona
Tragarz. Jakby tego było mało to nasze złe zagranie w środku  pola kosztowało trafieniem dla przyjezdnych. Zapały świdniczan na chwilę  wyhamowały
i pierwsza część zakończyła się prowadzeniem rezerw  Chrobrego Głogów w wymiarze 1:0. Po zmianie stron było podobnie,  szukaliśmy gola, ale to
rywale precyzyjnym strzałem z okolicy linii pola  karnego podwyższyli na 2:0. Na około 20 minut przed końcem starcia dopięliśmy w końcu swego.
Odważnie w pole karnego między dwójkę obrońców  wbiegł młody Paweł Michta, został sfaulowany, a jedenastkę na gola  zamienił Wojciech Szuba.
Chwilę później mieliśmy wyborną sytuację na  doprowadzenie do remisu. Piłka najpierw obiła słupek głogowskiej bramki, a później mocna dobitka

ciąg dalszy na str. 26
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Patryka Paszkowskiego została w  ekwilibrystyczny sposób zatrzymana przez obrońcę Chrobrego , który wybił  futbolówkę z linii bramkowej. Do końca
wynik nie uległ zmianie i Chrobry  II Głogów zwyciężył w Świdnicy 2:1. Za tydzień inauguracja rundy  rewanżowej. W sobotę, 12 marca podejmiemy
na własnym terenie o godz.  15.00 drużynę Sokoła Marcinkowice.

- Kończymy  sezon przygotowawczy mocnym akcentem. Sparing z rezerwami Chrobrego  oraz poprzednie ich gry kontrolne pokazały, że wcale
grupa wschodnia nie  musi być takim zdecydowanym faworytem w barażu o awans do III ligi.  Zagraliśmy dzisiaj dobre zawody, w pierwszej połowie
posiadaliśmy piłkę i  mieliśmy sporo sytuacji. Chrobry nie zasłużył na prowadzenie, ale po  naszym błędzie, wyłożyliśmy piłkę napastnikowi i straciliśmy
gola.  Schodziliśmy na przerwę niezasłużenie przegrywając. W drugiej połowie  obraz gry znacząco się nie zmienił. W końcówce mieliśmy słupek i raz
obrońca z Głogowa wybił piłkę z linii bramkowej. Jeśli by to wpadło,  byłby remis i żadna drużyna nie byłaby pokrzywdzona. To samo stwierdził  trener
przyjezdnych . Mamy trochę problemów zdrowotnych, dzisiaj nie  skorzystałem z 6 zawodników i mocno liczę, że w następnym tygodniu  większość z
nich będzie już z nami. Niecierpliwie czekamy, aby wejść już  na naturalną murawę i nie możemy się doczekać rozpoczęcia zmagań  ligowych. Nie
powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa w zmaganiach  IV-ligowych - twierdzi trener pierwszej drużyny IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Grzegorz
Borowy.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Chrobry II Głogów 
1:2 (0:1)

Skład: Kot,  Szczepaniuk, Paszkowski, Salamon, Stachurski, Kozachenko, Białas, Sowa,  Szuba, Zygadło, Tragarz, Trzyna, Dyś, Michta, Myrta,
zawodnik testowany.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

NOWY ZAWODNIK W SENIORACH
Jest z nami od początku okresu przygoto-

wawczego i przekonał do swojej osoby trenera
pierwszej drużyny IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica. Oficjalnie prezentujemy nowego na-
pastnika biało-zielonej ekipy seniorów. 

To 24-letni Wojciech Dubas, który występuje
na pozycji napastnika. W przeszłości bronił barw
między innymi FC Academy Wrocław , Orła
Prusice, a ostatnio naszego ligowego rywala -
GKS-u Mirków. Szczególnie udany był dla niego
poprzedni sezon 2020/2021, kiedy to aż 18-krot-
nie wpisał się na listę strzelców w rozgrywkach
seniorskiej IV ligi. Podczas aktualnej kampanii
rozgrywkowej też był ważnym ogniwem swoje-
go zespołu, zaliczając jesienią 3 gole. Teraz zde-
cydował się na zmianę przynależności klubowej
dołączając do swojego byłego kolegi z Mirkowa
- Grzegorza Zygadło, który do Świdnicy trafił już
latem. 

Wojciech Dubas trafił do IgnerHome Polo-
nii-Stali Świdnica na zasadzie transferu defini-
tywnego. Witamy serdecznie w Świdnicy, liczymy na wzmocnienie rywalizacji w ofensywie i czekamy na same dobre występy okraszone trafieniami!

tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

SZALONE EMOCJE, WYGRYWAMY RZUTEM NA TAŚMĘ
To był turniej przez duże "T", a  rywalizacja stała na niezwykle wysokim poziomie sportowym. W niedzielę,  6 marca hala sportowo-widowiskowa

na Zawiszowie była miejscem zmagań  zawodników walczących w I Turnieju Pogranicza Polsko-Czeskiego  organizowanego przez Podokręg Wałbrzych
Dolnośląskiego Związku Piłki  Nożnej. Na starcie zobaczyliśmy po cztery zespoły polskie i czeskie w  kategorii wiekowej rocznika 2013!

Kapitalne emocje trwały do samego końca. Walka toczyła się systemem każdy z każdym, a wszystkie zespoły miały do rozegrania po siedem meczów
na dystansie 12 minut każdy. Od samego początku fantastycznie prezentowali się młodzi piłkarze Piasta Nowa Ruda, którzy wygrali sześć pojedynków
z rzędu i jak się okazało w decydującym boju mierzyli się o pierwszą lokatę z IgnerHome Polonią-Stal Świdnica. Podopieczni Patryka Paszkowskiego
i Szymona Goździejewskiego w tym momencie mieli na swoim koncie pięć wygranych i jedną porażkę poniesioną po słabszym występie przeciwko
Reprezentacji Okręgu Trutnov (0:2). Biało-zieloni by myśleć o końcowym triumfie musieli wygrać z Piastem Nowa Ruda. Obie drużyny miały podczas
tej konfrontacji swoje szanse, czas leciał nieubłaganie, a na tablicy wyników utrzymywał się cały cas niekorzystny dla miejscowych bezbramkowy remis.
Świdniczanie wychodzili coraz wyżej narażając się na bardzo groźne kontry Piasta, ale i te ataki nie przynosiły skutku. W końcu na około 15 sekund
przed końcowym gwizdkiem arbitra z prawej strony boiska przedarł się Piotr Kulik-Bekas, uderzył na bramkę rywali, a futbolówka otarła się jeszcze o
nogi obrońcy z Nowej Rudy, zmyliła bramkarza i wpadła do sieci. Chwilę później spotkanie się zakończyło, a w szeregach IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica zapanowała euforia. Starcie kosztowało obie drużyny i kibiców wiele nerwów, ale szczęście uśmiechnęło się w końcówce do gospodarzy.
Biało-zieloni lepszym bilansem bezpośredniego starcia wyprzedzili ostatecznie Piasta Nowa Ruda. Trzecie miejsce na podium zajęła równie fantastycznie
dysponowana Reprezentacja Okręgu Rychnov nad Kneznou.

Turniej Pogranicza Polsko-Czeskiego organizowany był przez Podokręg Wałbrzych Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, a współorganiza-
torami imprezy byli klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica i Okręg Trutnov. Wydarzenia mające zacieśniać współpracę Dolnośląskiego Związku
Piłki Nożnej i Czeskiego Związku Piłki Nożnej będą cykliczne. Za kilka tygodni na terenie naszych południowych sąsiadów odbędzie się rewanż,
a w planie są turnieje również w innych kategoriach wiekowych. Na koniec niedzielnego turnieju nie brakło medali i dyplomów dla wszystkich
zawodników i zawodniczek. Na wszystkie drużyny czekały medale, a ponadto wyróżniono najlepszego bramkarza, zawodnika i króla strzelców
całych zawodów.

Klasyfikacja końcowa: 1. IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 2. Piast Nowa Ruda 3. Reprezentacja Okręgu Rychnov nad Kneznou 4. Akademia
Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie 5. Reprezentacja Okręgu Trutnov 6. Tatran Hostinne 7. Górnik Wałbrzych 8. FK Nachod

Najlepszy zawodnik turnieju: Karol Chalcarz (Piast Nowa Ruda)
Najlepszy bramkarz: Tereza Pavlickova (Reprezentacja Okręgu Rychnov nad Kneznou)
Najlepszy strzelec: Filip Arendarczyk (IgnerHome Polonia-Stal Świdnica ) - 8 goli
Skład drużyny IgnerHome Polonia-Stal Świdnica: Adam Macutkiewicz, Radosław Kowalski, Maks Maślany, Filip Arendarczyk, Sebastian Matuszak,

Mateusz Janowski, Dominik Kułaga, Piotr Kulik-Bekas.
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
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Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
26.02.2022r. godz. 14.25 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące
spożywania alkoholu na poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto. Skierowani na miejsce strażnicy szybko
przerwali degustację trunków. Jeden ze sprawców został ukarany mandatem karnym, natomiast drugi za swe
czyny odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

01.03.2022r. godz. 20.45
 Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące
dwóch mężczyzn leżących w poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto. Na miejscu strażnicy stwierdzili, że
są to osoby bezdomne. Obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Jeden z nich po obudzeniu został
pouczony i opuścił poczekalnię dworca. Drugi mężczyzna nie był w stanie samodzielnie się poruszać, dlatego
też po badaniu lekarskim został przewieziony do Policyjnej Izby Zatrzymań do wytrzeźwienia. Za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem.

02.03.2021r. godz. 22.55  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na przystanku przy Placu Wolności. Skierowany na
miejsce patrol zastał tam znanego z wielu wcześniejszych interwencji bezdomnego Jana S. Mężczyźnie zaoferowano daleko idącą pomoc. Niestety
nie zgodził się na jej przyjęcie i oddalił się z tego miejsca.

03.03.2022r. godz. 13.27 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące kierowcy pojazdu Skoda, który wjechał
do Rynku od strony ulicy Franciszkańskiej nie stosując się do znaków B-2, C-2 ("nakaz jazdy w prawo" oraz "zakaz wjazdu"). Kierowca wyjechał
z Rynku przed przybyciem patrolu, jednak nie uniknie kary za naruszenie przepisów ruchu drogowego. W celu wyeliminowania takich przypadków,
które stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego w tym rejonie, funkcjonariusze naszej jednostki podejmą wzmożone działania
w celu wyeliminowania takich przypadków.  

03.03.2021r. godz. 22.18 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące mężczyzny, który wszedł do windy
peronowej na stacji Świdnica Miasto i załatwił tam swoje potrzeby fizjologiczne. Na miejsce natychmiast skierowano patrol straży miejskiej.
Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie i wylegitymowali sprawcę, który za swe zachowanie odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

info: SM Świdnica

Gmina Świdnica

WÓJT NA SPOTKANIU Z SOŁTYSAMI 
OMAWIAŁA FORMY POMOCY UCHODŹCOM

W poniedziałek, 7 marca w sali narad Urzędu Gminy Świdnica odbyła się nadzwyczajna narada sołtysów. Tematem spotkania była organizacja
pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy. Włodarzom wsi przekazano najważniejsze informacje dotyczące między innymi
wyznaczonych przez wojewodę dolnośląskiego tzw. miejsc instytucjonalnych dla uchodźców na terenie gminy Świdnica, organizacji pomocy rzeczowej
dla przebywających matek z dziećmi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.  

Zgodnie z decyzją wojewody nasze schronisko młodzieżowe w Lubachowie, podobnie jak Fundacja "Krzyżowa" zostały wyznaczone jako miejsca
instytucjonalne. Już teraz dziękuję wszystkim którzy w swoich sołectwach przyłączyli się do akcji niesienia pomocy uchodźcom, a także za udzielone
rzeczowe wsparcie przekazane na Ukrainę. Nie wykluczone, że tych miejsc będzie potrzebnych więcej. Być może będziemy w tym celu przygotowywać
nasze świetlice. Zachęcamy do śledzenia informacji na gminnej stronie internetowej i profilu społecznościowym gminy Świdnica,  gdzie publikujemy
aktualne informacje o najpilniejszych potrzebach i pomocy- mówiła podczas spotkania wójt gminy Teresa Mazurek. 

Gmina Świdnica

PRZYJMUJESZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY? 
ZGŁOŚ TAKĄ INFORMACJĘ DO URZĘDU GMINY

Wszystkie osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy prosimy aby te informacje przekazywały do Urzędu Gminy
w Świdnicy. Wszelkie zgłoszenia przyjmowane są pod  nr tel. 74 852 12 26, wew. 128 lub +48 602 771 228, Renata Bogucka - stanowisko ds. obronnych,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Zgodnie z procedurami gmina Świdnica pozyskane informacje przekazuje do powiatu świdnickiego, który
jest odpowiedzialny za sprawy związane z ewidencją uchodźców na naszym terenie. Tylko osoby zgłoszone do urzędu będą mogły skorzystać z wszelkiej
oferowanej przez instytucje pomocy

ciąg dalszy na str. 29
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WSPÓLNE SPOTKANIE STARSZAKÓW Z PRZEDSZKOLAKAMI 

W ramach współpracy między Przedszkolem "Bajkowa Dolinka", a Żłobkiem Gminnym w Pszennie odbyły się wspólne zajęcia edukacyjne.
Uczestniczyły w nich dzieci z najstarszej grupy żłobkowej i najmłodszej przedszkolnej.

Korelacja treści przekazywanych w żłobku a potem uzupełnianych i rozszerzanych w przedszkolu i szkole to istota wychowania i nauczania na
wszystkich szczeblach edukacji - mówi Beata Bogusławska, wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego, prowadząca wspólne spotkanie.

Zajęcia o tematyce wiosennej obfitowały w zabawy taneczne i ruchowe. Ich podsumowaniem było wykonanie pracy plastycznej z elementami
origami. Żłobkowe starszaki i przedszkolne maluchy w niewielkich grupach wykonały przepiękna łąkę odbijając swoje rączki a na niej zawitały biedronki
z przyklejonych kół. Wszystkim zajęcia bardzo się podobały i z niecierpliwością czekają na następną

Gmina Świdnica

W KRZYŻOWEJ 
I LUBACHOWIE

UCHODŹCY Z UKRAINY
ZNALEŹLI BEZPIECZNĄ

PRZYSTAŃ
Zgodnie z Poleceniem Wojewody Dolnoślą-

skiego na terenie gminy Świdnica zostały wyzna-
czone doraźne miejsca zakwaterowania dla
uchodźców z Ukrainy wraz z wyżywieniem i
opieką bytowo-socjalną. Są to: Fundacja "Krzy-
żowa" dla Porozumienia Europejskiego oraz
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubacho-
wie. W ostatnich dniach do Krzyżowej, ale i
Lubachowa przybyły już matki w dziećmi z te-
rytorium Ukrainy, w tym z bombardowanego
Charkowa. W naszej gminie uchodźcy znaleźli
bezpieczną przystań.

- Staramy się jak najskuteczniej pomagać
uciekającym przed wojną Ukraińcom. Chcemy
dać im choć namiastkę domu,  poczucia bezpie-
czeństwa. Naszym celem jest pomoc, która spo-
woduje, że obywatele Ukrainy poczują się u nas
dobrze -mówi wójt gminy Świdnica Teresa Ma-
zurek  

Dziękujemy mieszkańcom gminy Świdnica
za okazywane wsparcie i zaangażowanie w
przedsięwzięcia wspierające uchodźców z Ukrai-
ny . Zachęcamy do śledzenia informacji na gmin-
nej stronie internetowej i profilu społecznościo-
wym gminy Świdnica,  gdzie publikujemy aktu-
alne informacje o najpilniejszych potrzebach i
pomocy.
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BARAN Za wiele uwagi poświęcasz drobno-
stkom, które w istocie nie mają większego
znaczenia dla wszystkiego, na czym Ci zależy.
Jeżeli będziesz się rozdrabniał, umkną Ci na-
prawdę ważne wydarzenia. Zabraknie również
czasu na wiele rzeczy. Twoje wynagrodzenie,
za wykonaną pracę, pozytywnie Cię zaskoczy
i ucieszy.
BYK Ktoś z Twojego otoczenia będzie chciał Cię
zdominować. Nie powinieneś ulegać jego wpły-
wom. Tym bardziej, że Twoje pomysły są napra-
wdę świetne, a wszystkie posunięcia przyniosą
wymierne efekty, z których będziesz mógł być

dumny. Wykorzystaj cenną radę, którą otrzymasz
od przyjaciela. 
BLIŹNIĘTABędziesz starał się kogoś do czegoś
przekonać. Dobrze wiesz, że to Ty masz rację.
Przedstaw wszystkie możliwe argumenty, ale nie
bądź zbyt natarczywy. W przeciwnym razie ta
osoba przyjmie postawę obronną. Staranniej pla-
nuj wydatki, bo może się okazać, że zabraknie Ci
pieniędzy. 
RAK Planowany i długo oczekiwany przypływ
gotówki bardzo poprawi Ci humor. Co prawda
wiele pieniędzy wydasz na zapłacenie rachun-
ków, ale i tak coś zostanie. Przeprowadzisz bar-
dzo ważną rozmowę z domownikami. Wysłuchaj
tego, co mają Ci do powiedzenia. Nadszedł czas,
aby podjąć jakąś ważną dla Was decyzję.
LEW Zostaniesz obarczony dodatkowymi obo-
wiązkami. Będziesz z tego powodu trochę zły, bo
znowu wszystko spadnie na Twoją głowę. Ze
wszystkim jednak doskonale dasz sobie radę. A
na przyszłość, daj innym trochę pola do popisu.
Nie ma ludzi niezastąpionych. 
PANNA Spotkasz kogoś ze swojej przeszłości, o
kim dawno zapomniałeś. Będzie to zwykłe spotka-
nie w szary dzień, ale zmusi Cię do refleksji nad
swoim życiem. Będziesz dużo rozmyślał, podej-
miesz jakieś decyzje. Później wszystko wróci do
normy i sprawy będą się toczyły swoim rytmem. 
WAGA Ten tydzień może się okazać przełomo-
wym w Twoim życiu. A to za sprawą wielu
wydarzeń, w których będziesz uczestniczył. Ktoś
doceni Twoje zdolności i pracowitość. Postaraj
się jak najlepiej zaprezentować. Nie wdawaj się
w niepotrzebne sprzeczki z rodzeństwem. Niech
każdy ma swoje indywidualne zdanie. 

SKORPION Po wielu niepowodzeniach straciłeś
już wiarę, że coś może się zmienić na lepsze. A tak
właśnie będzie w kilku najbliższych dniach. Odnie-
siesz wiele malutkich sukcesików, które będą napę-
dzały te większe. Pojawi się również więcej gotów-
ki i nowych, atrakcyjnych propozycji. 
STRZELEC Nadal nie możesz dojść do porozu-
mienia ze swoim parnterem. A takie kłótnie, nie-
domówienia, a później długie "ciche dni" do
niczego dobrego nie prowadzą. Postaraj się nieco
spuścić z tonu. Rozmowa i kompromis, to ostat-
nia deska ratunku dla waszego związku. 
KOZIOROŻEC Nadchodzą naprawdę szczęśli-
we i pogodne dni. Wydarzy się tak wiele, że
niekiedy nie będziesz mógł złapać oddechu. Ko-
rzystaj z życia i nie rób sobie wyrzutów, że nieco
zaniedbałeś inne sprawy. Postaraj się jednak zbyt
wiele nie wydawać, bo pieniądze będą Ci nieba-
wem bardzo potrzebne. 
WODNIK W piątek będziesz miał bardzo szczę-
śliwy dzień. Wodniki z nikim nie związane być
może właśnie w ten dzień znajdą swoją "drugą
połowę". Niebo rozjaśni się również nad tymi,
które już są z kimś powiązane uczuciowo. Oj,
wiele się wydarzy w tym dniu... 
RYBY Zbliża się okres wytężonej pracy. Bę-
dziesz musiał poradzić sobie z wieloma sprawa-
mi. Doskonale się wywiążesz ze wszystkich za-
dań, aby w końcu tygodnia świętować sukcesy.
Ktoś od dawna czeka na ważną wiadomość od
Ciebie. Postaraj się z nim skontaktować i rozwiać
wszelkie wątpliwości. 

◆ 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.

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

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

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

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III piętro, do wykończenia, Cen-
trum, cena 225.000 zł
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł 
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-
lice ul. Pakowej 220.000 zł 
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,
190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

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

WYŁĄCZNOŚCI:

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

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -
265.000 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

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

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

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

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260 zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 zł/m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m
kw.
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie
gazowe, Zawiszów 3.500 zł
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze
socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł

0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłownia dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000
zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy
389.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice 110.000
zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł
netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący, Bystrzyca Dolna
430.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostojący, 10 km od
Świdnicy 890.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
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