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W skrócie...

WYSTAWA "Cały świat w moich rękach.
Kronika świata w wykonaniu Franciszka
Jarzyny"
do 30.04.2022
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza na wystawę "Ca-
ły świat w moich rękach. Kronika świata w
wykonaniu Franciszka Jarzyny". Wystawa
prezentuje ręcznie wykonane zeszyty, stano-
wiące kronikę minionych wydarzeń. Cały
zbiór obejmuje 86 zeszytów za lata 1960-
1991.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

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 zabawna.
Wstęp 100 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

WYSTAWA: Maksymilian Wnęk Metalo-
plastyka i malarstwo.
do 06.042022 
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

WYSTAWA "PABLO PICASSO - GRAFI-
KA NIEOKIEŁZNANA"
kwiecień 2022
Grafika stanowi jedną z dyscyplin, którymi
zajmował się Picasso. Uprawiał wiele jej od-
mian m.in. akwatintę, drzeworyt, linoryt, sta-
loryt, mezzotintę, preferując jednak litografię i
akwafortę. Teraz ich wyjątkowy wybór będzie
można zobaczyć w Galerii Fotografii.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

KONCERT BENEFITOWY: Świdnica
dla Ukrainy
02.04.2022 17:00

Świdnica

ŚWIDNICA FINANSUJE SZCZEPIENIA 
PRZECIWKO HPV

Miasto od 2016 roku realizuje i finansuje "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV)". Obejmuje on między innymi szczepienia dziewczynek zamieszkałych w Świdni-
cy. Można już rejestrować dziewczęta z rocznika 2008 i 2009. 

Przeprowadzona zostanie także akcja edukacyjno-informacyjna dla dziewczynek i chłopców z
rocznika 2008 i 2009 oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, łącznie jest to prawie 600 osób.
Szczepieniami planuje się objąć 100 dziewczynek z tych roczników. Koszt zadania szacowany jest
na poziomie 103 tys. zł.

Realizatorem programu szczepień jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MIESZKO" Sp.
z o. o., z siedzibą w Świdnicy przy ul. Mieszka I 10. Rejestracja telefoniczna: 785 21 56 21 lub 74/
856 87 87.  Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie http://www.nzozmiesz-
ko.pl/hpv

Szczepienie przeciwko HPV dziewcząt w wieku od 11 do 15 lat istotnie zmniejsza ryzyko
wystąpienia u nich raka szyjki macicy. Pełny cykl szczepienia składa się z dwóch dawek szczepionki
Gardasil 9.Do tej pory, dzięki realizacji programu udało się w Świdnicy zaszczepić 1023 dziewczynki.
Z zajęć edukacyjnych skorzystało ponad 1790 osób. Zakres poruszanej tematyki obejmuje m.in.
podstawowe informacje o drogach przenoszenia się HPV, zmniejszeniu ryzyka zakażenia, możliwych
powikłaniach zakażenia, nowotworach związanych z HPV, jak również o korzyściach wynikających
ze szczepień. 

Świdnica

PODZIĘKOWANIA ZA POMOC 
UCHODŹCOM Z UKRAINY

Minął miesiąc wojny na Ukrainie ale i miesiąc pomocy, jaką miasto Świdnica, indywidualni
mieszkańcy i firmy kierują w stronę rodzin z Ukrainy.

Do Centrum Pomocy Ukrainie zgłosiło się już prawie 2500 uchodźców. Przebywają oni u
świdniczan, rozlokowani zostali także w punktach noclegowych, m.in. w OSP przy ul. Głowackiego,
w domu wycieczkowym OSiR, w hotelach: Esperanto, Pod Lwem, Pod Wierzbą, Park Hotelu, w
parafii ewangelicko - augsburskiej, w internacie Zespołu Szkół Mechanicznych. 

Ofiarność mieszkańców jest ogromna. Codziennie przekazują oni różnego rodzaju dary (żyw-
ność, ubrania, środki chemiczne, środki higieniczne), czy też pomoc finansową. Do miasta transporty
artykułów żywnościowych, środków chemicznych i opatrunkowych wysyła regularnie partnerskie

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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Zapraszamy na koncert benefitowy świdnic-
kich artystów dla Ukrainy. Jeśli chcesz po-
dzielić się swoją sztuką (obrazy / płyty /
sprzęt muzyczny) w celu wsparcia naszego
benefitu, zapraszamy do kontaktu (truska-
wka@sok.com.pl).
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
03.04.2022, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżają-
cych z całego Dolnego Śląska kolekcjone-
rów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK

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 pokon-
kursowej 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

"ZAPATRZENIE" - WERNISAŻ WY-
STAWY GRZEGORZA RATAJCZAKA
08.04.2022, godz. 18:00

www.expressem.eu

niemieckie miasto Biberach - dotąd dotarły już trzy. Ostatnio przywieziono m.in .: agregaty prądo-
twórcze, latarki, powerbanki, materace, śpiwory, łóżka, konserwy, opatrunki medyczne i środki
czystości. Część z tych darów jest wysyłana na granicę. Wiele zbiórek organizują również dawni
świdniczanie, którzy obecnie mieszkają w różnych rejonach Europy i wśród swoich przyjaciół i
rodziny organizują zbiórki darów, które dowożą do punktów w Świdnicy. Dzięki temu dojechała do
naszego miasta pomoc z kliku miast niemieckich, francuskich i hiszpańskich, a także z Wielkiej
Brytanii. 

Miasto uruchomiło zbiórkę środków finansowych. Na otwarte trzy tygodnie temu subkonto
wpłynęło już 83 320 zł. 

Bezcenną cegiełkę w pomoc dla Ukraińców włożyły lokalne firmy. Wśród darczyńców znaleźli
się m.in.: Franc Textil, Colgate-Palmolive, Wagony Świdnica, Sdzucker Polska,DBI Plastics, Inter-
marche, Caro, PW BHP STORE, SonelPasol-Paco, pizzernia Przesiadka, Bar Pafal, Bar Gar, Chillout,
Kaufland, Aldi, Dekoria. Smart Work, Bud-Eco oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Boleścina, Pszenna,
Grodziszcza, Wilkowa, Lutomii Dolnej i Lutomii Górnej. 

Ogromna rzesza wolontariuszy zaangażowała się w obsługę punktów pomocowych, dostar-
czanie i pakowanie rzeczy pierwszej pomocy dla uchodźców, transport osób i darów, organizację
i obsługę punktów informacyjnych, pomoc w tłumaczeniu dokumentów czy organizację zajęć
integracyjnych. 

- Przekazywana przez Państwa pomoc ma ogromną wartość, ponieważ ukryta jest w niej dobroć
i wielkie serce, a to oprócz gestu materialnego jest wielkim wsparciem.Za tę ofiarność i zaangażo-
wanie, za wszelką pomoc na rzecz uchodźców składam serdeczne podziękowania - mówi prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska. 

Powiat Świdnica

PIĄTY ODDZIAŁ PRZYGOTOWAWCZY 
Od 4 kwietnia 2022 r. oddział przygotowawczy powstanie w Zespole Szkół Nr 1 w Świdnicy -

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy, ul. Budowlana 7-9, tel. +48
74 852 07 00, zs1swidnica@wp.pl.

Oddział przygotowawczy to specjalna forma kształcenia dla obcokrajowców, którzy w ogóle nie
władają językiem polskim. Program nauczania w oddziale przygotowawczym będzie opierał się na
ramowych planach nauczania i podstawie programowej kształcenia w czteroletnim liceum ogólno-
kształcącym. Dla wszystkich uczniów przewidziane są osobne godziny języka polskiego jako języka
obcego. Naukę w oddziale przygotowawczym mogą rozpocząć uczniowie z Ukrainy, którzy mają
ukończone co najmniej 8 lat nauki szkolnej w systemie edukacji Ukrainy.

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


Twórczość Grzegorza Ratajczyka wynika
przede wszystkim z jego ducha, wypełnio-
nego poszukiwaniem wartości transcenden-
tnych i niezaspokajalną potrzebą ich wyra-
żania.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

IV LIGA: POLONIA-STAL ŚWIDNICA
- WKS WIERZBICE
09.04.2022, godz. 15:00
WKS Wierzbice stanie na drodze piłkarzy
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica w 21. ko-
lejce IV ligi. Jesienią po dramatycznym
spotkaniu Biało-Zieloni wygral i na
wyjeździe 2:1. Jak będzie tym razem?
Wstęp 10 zł; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: Polonia-Stal Świdnica

"RUFI RAFI EXTRA SHOW" (spektakl
familijny)
09.04.2022, godz. 16:00
Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza na spektakl familijny "Rufi Rafi Extra
Show", który zaprezentuje Klaun Rufi Rafi
i jego teatr Czerwona Walizka. Interaktywny
spektakl familijny. Spotkania z klaunem ce-
chuje duża doza improwizacji i działań z
publicznością.
Wstęp 15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

RUFI RAFI EXTRA SHOW [spektakl fa-
milijny]
09.042022, godz.16:00 - 17:00
Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza na spektakl familijny "Rufi Rafi Extra
Show", który zaprezentuje Klaun Rufi Rafi
i jego teatr Czerwona Walizka.
Bilety: 15 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury

PREMIERA KSIĄŻKI Joanny Żak-Bu-
cholc - Jaworowi ludzie II - Rzecz o cza-
sach księżnej Agnieszki
21.04.2022, godz. 18:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy,
Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Muzeum
Dawnego Kupiectwa zapraszają na spotka-
nie z Joanną Żak-Bucholc promujące książ-
kę Jaworowi ludzie II - Rzecz o czasach
księżnej Agnieszki.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: Miejska Biblioteka
Publiczna, Świdnicki Ośrodek Kultury

"MIĘDZY PŁOTEM A KOWADŁEM"
(spektakl)
23.04.2022 18:00
Ta wzruszająca komedia opowiada historię
dwóch mężczyzn, syna i ojca, którzy są zbyt
uparci, by otworzyć swoje serca jeden na
drugiego. Nie radzą sobie z okazywaniem
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Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym będą prowadzone w języku polskim. Oddział
ten zostanie objęty opieką osoby władającej biegle językiem ukraińskim, która w trakcie lekcji służyć
będzie pomocą nauczycielom polskim.

Każdy uczeń oddziału przygotowawczego zostanie do niego zakwalifikowany przez zespół
kwalifikujący, a o ostatecznym przyjęciu do oddziału decydować będzie dyrektor szkoły.

Młodzież z Ukrainy, która włada choć trochę językiem polskim, powinna starać się o przyjęcie
w pozostałych szkołach prowadzonych przez Powiat Świdnicki, gdzie również zostaną oni objęci
stosowną opieką i dodatkowymi zajęciami z języka polskiego.

Świdnica

PONAD 600 TYSIĘCY ZŁOTYCH 
DLA ŚWIDNICKICH SENIORÓW

Warsztaty, gry i zabawy, ciekawe zajęcia sportowe, imprezy okolicznościowe - to wszystko
możliwe i dostępne jest dla osób starszych, dzięki zaangażowaniu miasta i dotacjom z programu
rządowego "SENIOR+". Miasto pozyskało ponad 600 tysięcy złotych . 

W ramach konkursu świdnickie placówki złożyły trzy oferty. Dofinansowanie na bieżące dzia-
łanie otrzymał Dzienny Dom Senior+ 505 440 zł oraz Klub Senior+ działający przy ul. Malinowej 2
i Klub Senior+ który rozpocznie w tym roku działalność przy ul. M. Kozara-Słobódzkiego 19- po 58
320 zł. 

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom, nieaktywnym zawodowo, w wieku
powyżej 60 lat, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także
obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kultural-
nej, rekreacyjnej i opiekuńczej - w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W
ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie
wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na
rzecz środowiska lokalnego.

Świdnicki Klub Senior+ przy ul. Malinowej dysponuje 30 miejscami dla seniorów, Dzienny Dom
Senior+ - 130. Z kolei Klub Senior+ na Osiedlu Młodych roku będzie przeznaczony dla 60
świdniczan. 

W tegorocznej edycji konkursu w województwie dolnośląski dotacje przyznano 57 klubom i
domom seniora prowadzonym przez samorządy. W powiecie świdnickim otrzymały je także Świe-
bodzice i Strzegom

Foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy. Klub seniora przy ul. Malinowej.

Świdnica

RUSZA "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW"
Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszyi pracowników pomocy społecznej -

wsparcie społeczne, psychologiczne oraz pomoc w czynnościach dnia codziennego, jak równieżpoprawa
bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.To główne
założenia programu "Korpus Wsparcia Seniorów", który realizowany będzie w Świdnicy. 

Adresaci programu
Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, którzy są mieszkańcami Świdnicy i

mają problemyz samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samo-
dzielnegospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić
imwystarczającego wsparcia. 

Zakres wsparcia
Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy do końca

roku,w dwóch modułach. 



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
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Moduł I - zapewnienie wsparcia seniorom przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych
przez pracownika MOPS potrzeb. Pomoc ta będzie świadczona przez wolontariuszy i polegać będzie
na wsparciu w podstawowych czynnościach dnia codziennego, których seniorzy i ich rodziny nie są
w stanie samodzielnie zaspokoić. Będzie to m.in.: wspólne spędzanie czasu z seniorami(np. spacery,
rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów), ułatwienie dostępności do podstawowej oraz
specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, czyli np. informowanie o dostępie do
ogólnopolskich "telefonów zaufania" dla seniorów, czy też pomoc w uzyskaniu specjalistycznej
porady.  

Moduł II - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowaniaw miejscu
zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do "opieki na odległość" poprzez zakup
tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej trzy z następu-
jących funkcji:

- przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski,
- lokalizator GPS,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

MDK Świdnica

LEGITYMACJA 
Z "BLACHĄ"

24.03.2022 podczas spotkania aktywu
PTKK o/ Świdnica legitymację i "blachę" Przo-
downika Turystyki Pieszej otrzymała Sandra
Matyszczyk a Młodzieżowego PTP Agata Hru-
szowiec. Obie z Koła ToTuToTam. Gratulujemy.
Blacharzem roku 2021 (59 odznak) został Janusz
Sadkiewicz z Koła "Jedynka". 

foto: MDK Świdnica

MBP Świdnica

OD DO, CZYLI WAGABUNDY RAZ, 
ALE NIE NA ZAWSZE

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na recital literacko-muzyczny w dialogu sztuk.
Tematem spotkania będzie szeroko rozumiany temat migracji. Migracje w sensie dosłownym,

fizycznym, ale też duchowym, emocjonalnym, kulturowym. Można bowiem wędrować na rozmaite
sposoby, podróżować, podziwiać miasta i przyrodę, analizować siebie, zgłębiać własne wnętrze,
poznawać Innego, przepadać w dziełach sztuki i uczuciach.

W tym wyjątkowy wieczorze wystąpią Teresa Podemska-Abt, Kamil Abt i Barbara Elmanowska.
Temat migracji będzie lejtmotywem prezentowanych utworów, poezji, fragmentów prozy i kompo-
zycji muzycznych. To przewrotny dialog, w którym dzieło sztuki odpowiada na drugie, czasem są
kompatybilne, by za chwilę się poróżnić i ponownie wejść w dialog.

uczuć. Rozdzieleni na lata, dziś jako dorośli
mężczyźni, stają wobec siebie zupełnie bez-
radni, czupurni, przytłoczeni emocjami i
oślim uporem.
Wstęp 95/90 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"ROLAND ABREU & THE CUBAN LA-
TIN JAZZ" (koncert)
24.04.2022, godz. 18.00
Projekt "Music of Buena Vista " jest kolabo-
racją między zespołem "Roland Abreu &
The Cuban Latin Jazz" oraz gwiazdą Kubań-
skiej piosenki Yaremi de las Mercedes Kor-
dos. 
Bilety: 60 zł (70 zł w dniu koncertu); miej-
sce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka
Kultury; organizator ŚOK

"WĄSIK" (spektakl)
26.05.2022 18:00
Młody, ciamajdowaty (jak o nim mówią zna-
jomi), bezrobotny młody mężczyzna przy-
gotowuje się na pierwszą wizytę przyszłego
teścia, ortodoksyjnego żyda.
Wstęp 100 zł; mejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); oganizator: ŚOK

ELENI Z ZESPOŁEM (koncert z okazji
Dnia Matki)
10.05.2022, godz. 18:30
Zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert
z okazji Dnia Matki w wykonaniu Eleni z
zespołem. Podczas koncertu usłyszymy naj-
większe przeboje takie jak: Miłość jak wino,
Troszeczkę ziemi troszeczkę słońca, Tylko w
Twoich dłoniach, Na wielką miłość oraz naj-
nowsze kompozycje z płyty Statek do Pireu-
su.
Wstęp 75/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

KONCERT BENEFITOWY: Świdnica
dla Ukrainy
02.04.2022 17:00
Wstęp 20 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

ciąg dalszy na str. 8
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Recital odbędzie się 1 kwietnia 2022 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, o godzinie
18.00.

Teresa Podemska-Abt jest doktorem filozofii w zakresie literatury: absolwentką uniwersytetów:
Wrocławskiego, Adelajdzkiego i Południowej Australii. Jako pisarka, teoretyk, krytyk i socjolog
literatury oraz socjolog edukacji tworzy w wielu literackich i nieliterackich gatunkach, a także
tłumaczy z literatury aborygeńskiej. Mieszka w Australii od ponad 40 lat. Polskę odwiedza często,
ponieważ pracuje na zaprzyjaźnionych uniwersytetach i współpracuje ze środowiskiem literackim i
wydawniczym. Zajmuje się badawczo i pisarsko migracją i wielokulturowością australijską. Jej
wiersze i prace publikowane są w wielu czasopismach, m.in. Postscriptum Polonistyczne, Rozmowy
o Komunikacji, Text Matters, Culture-History-Globalisation, Odra, Tygiel Kultury, Czas Kultury,
Poezja dzisiaj, Metafora Współczesności, Poetrix, itd. oraz w wielu ważnych dla polskiej i polonijnej
kultury periodykach internetowych: Kobieta 50 plus, Polska Canada, Culture Avenue, Puls Polonii,
Przegląd Australijski, itd.

Książki: Składam człowieka, Spaces of literary Wor(l)ds and Reality: Interpretation and Recep-
tion of Aboriginal Literature, Świat Tubylców Australijskich, Żywe Sny, Spoza Raju, Pomieszały mi
się Światy.

Antologie, w których znajdują się utwory pisarki to m.in. On Lifes Path, Contemporary Poetry.
An Anthology of Present Day Best Poems, Metafora Współczesności, Pomosty, Zielona zima, Poezja
dzisiaj, Love cards, itd.

Pisze po angielsku i po polsku. Jej wiersze i eseistyka były (i są) prezentowane przez Australian
National ABC i Ethnic Radio , a wiele jej utworów tworzy scenariusze przedstawień i recitali
poetyckich w Australii, Polsce, Niemczech, Francji. Jej ostatni scenariusz poetycki - bo Miłość to
jest Wariatka - emitowany jest obecnie w odcinkach w radio ABC, PBA Adelaide, Australia.

W roku 2022 Teresa otrzymała Nagrodę Josepha Conrada, za twórczość i pracę akademicką.
Pośród wielu innych nagród są tak znaczące jak Australia Council for The Arts Award, ArtSA Award,
Australian Postgraduate Award. Teresa jest też laureatką konkursów poetyckich w Polsce.

Afiliacje: The Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait (AIATSIS), SA Writers Centre,
International PEN.

Barbara Elmanowska - ur. 1981 roku, poetka, doktor nauk humanistycznych. Autorka tomików
poetyckich: "Tę drogerię mam po drodze" (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Wrocław 2009), którego
wydanie było nagrodą w konkursie na książkowy debiut poetycki oraz "Próby generalne" (Mamiko,
Nowa Ruda 2014). W 2015 roku na Uniwersytecie Wrocławskim obroniła rozprawę doktorską "Tekst
i widmo. O dziennikach z obozów koncentracyjnych". W 2016 roku wydała książkę "Czarny pegaz",
pierwszy powojenny przewodnik szlakiem artystów pochowanych w Świdnicy (MBP Świdnica). W
2019 zbiór reportaży "Świdnicki szlak kobiet (MBP Świdnica). Laureatka indywidualnej nagrody za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznawanej przez Prezydenta Miasta Świdnicy.

Kamil Abt - australijski gitarzysta polskiego pochodzenia - kompozytor, aranżer, lider zespołów,
absolwent prestiżowej australijskiej akademii muzycznej - the Elder Conservatorium of Music -
występuje międzynarodowo na scenie od dwudziestu lat ; między innymi w Australii, Japonii i
Europie. Karierę muzyczną zaczął w Australii w kwintecie hardbopowym Steva Mooneya, Fifth
House". Tam także założył i prowadził grupy: Mosholu Parkway, Jazzyowski i SpeciaL K. Współ-
pracował z Adamem Pagem, Danielem J. Rossem i Johnem Wilsonem. W Japonii występował między
innymi w zespole słynnego japońskiego saksofonisty Hiroshiego Yaginuma, oraz w kwartecie
Atsushiego Matsunaga, jednocześnie prowadząć także swój kwartet. Występował także w klubach
jazzowych we Francji i Hiszpanii. W 2013, jako leader, roku wydał pierwszą płytę własnych
kompozycji autorskich zatytułowaną "Smokin It Up" i wydaną przez Bad Marketing Sync. Records.
Rok później, nagrał płytę interpretacji mniej znanych standardów jazzowych pod tytułem "Kung Fu
Jazz". Od 2014r mieszka w Polsce gdzie współpracuje z takimi wybitnymi polskimi muzykami jak
Andrzej Michalak, Anna Rejda, Przemysław Michalak oraz Piotr Szwec. W 2016r, wraz z Anną Rejda,
występował na międzynarodowym festiwalu jazzowym Hałda Jazz. W 2018r z Anną Rejda wydał
płytę pod tytułem "Osobliwości"; tygiel autorskich utworów, inspiracji, przeżyć, ludzi i sytuacji jakie
napotkali na swojej drodze. Współpracuje również z Teatrem Pieśń Kozła (spektakl "Anty-gone:

ciąg dalszy na str. 10

Jeśli chcesz podzielić się swoją sztuką (ob-
razy / płyty / sprzęt muzyczny) w celu wspar-
cia naszego benefitu, zapraszamy do konta-
ktu (truskawka@sok.com.pl).
Planujemy na miejscu uruchomić sprzedaż
podarowanej przez Was sztuki i przedmio-
tów, które zasilą finansowo naszą akcję.

W Klubie Bolko Świdnickiego Ośrodka
Kultury wystąpią:
AKADEMIA ROZWOJU TALENTÓW 
BLUEFACES [synth pop] 
COMMON SWIFT [space rock]
Polski zespół space-rockowy utworzony w
2021 roku w Świdnicy. Wykonują instru-
mentalne kompozycje inspirowane muzyką
filmową, bazujące na gęstej fakturze gitar i
skomplikowanej sekcji rytmicznej. W skład
grupy wchodzą: Patryk Dorobek (gitara),
Wojciech Czarkowski-Guziuk (bas) i Kamil
Dec (perkusja).
FANKLUB [pop] 
Na chwilę obecną szumnie nazwany zespo-
łem duet, w skład którego wchodzi dwoje
muzycznie spokrewnionych dusz, wspólnie
tworzących muzykę z pogranicza popu,
funk’u i elektroniki. Tekstami, kompozycja-
mi i wokalem zajmuje się Małgorzata Sza-
bunia, a za produkcję, aranże i klawisze od-
powiada Maciek Janus.
HAFT [blues rock] 
NEWART [alternatywa] 
Świdnicki duet zadebiutuje na naszej sce-
nie. Bardzo skryci, ale muzyka przemówi
za nich. Skład: Łukasz (wokal), Łukasz
(gitara)
OYA [rock] 
Pochodzą ze Strzegomia i grają energetycz-
nego rock’n’rolla z domieszką punka. W ich
twórczości znajdziecie mocne gitarowe rif-
fy, chwytliwe melodie, oraz spokojne balla-
dy. OYA to rock i pasja! W skład zespołu
wchodzą: Grzegorz Zwoliński (bas), Paweł
Sowa (wokal), Krzysztof Łungowski (gita-
ra), Krzysztof Szary (perkusja)
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Triptych), oraz z teatrem muzycznym Capitol we Wrocławiu (spektakl "Bohater"). Jest autorem
projektu "Salsa+jazz" i współautorem projektów "Chopin w barwach jazzu", oraz "Polskie piosenki
przedwojenne i my współcześni".

Świdnica

Zostań wolontariuszem
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z apelem do osób, które jako wolontariusze lub

pomocni sąsiedzi zechcą objąć wsparciem seniorów.
- Jeśli znasz w swoim najbliższym otoczeniu samotnego seniora w wieku 65 lat i więcej, który

ze względu na stan zdrowia ma problemy w samodzielnym funkcjonowaniu, a którego chciałbyś
wspierać lub którego już wspierasz, zapraszamy do programu pomocy sąsiedzkiejKorpus Wsparcia
Seniorów 2022 - zachęca Violetta Kalin, dyrektor MOPS w Świdnicy. 

Wolontariusze będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów związanych z dojazdem do seniorów lub
dowozem seniorów np. do lekarza, zwrot kosztów za bilety miejskie, a także zostaną objęte
ubezpieczeniem OC od odpowiedzialności cywilnej w związku z obrotem gotówką oraz ubezpiecze-
niem NNW.Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z MOPS, tel. 723 423264 lub 74
852 13 27 wew. 75, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Jak się zgłosić do programu?
Dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio kontaktując się Miejskim

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy, pod nr tel. 723 423264 lub 74 852 13 27 wew. 75. W
obydwu przypadkach zakres wsparcia i harmonogram jego udzielania zostanie ustalony indywidu-
alnie z pracownikiem MOPS.

W Świdnicy podejmowane były i nadal są programy wspierające seniorów, to m.in.:
◆ Program "Opieka wytchnieniowa", którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów

sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami
ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możli-
wość uzyskania doraźnej, czasowej pomocyw formie usługi opieki wytchnieniowej.

◆ Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", którego celem jest wprowadzenie usług
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o
stopniu umiarkowanym. W 2021 r. z programu skorzystało 14 osób.

◆ Program Wieloletni "Senior+". Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Dzienny Dom "Senior +"
przy ul. Saperów 27 w Świdnicy poszerzył swoją ofertę dla seniorów. Obecnie zapewnia wsparcie
130 seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+), poprzez umożliwienie korzysta-
nia z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej.

ciąg dalszy na str. 11

PLETHORA [metal] 
Ich muzykę śmiało można nazwać progre-
sywną. Charakterystyczną stroną Plethory
jest zaskakujący żeński wokal oraz szybkie,
melodyjne riffy. Aktualnie pracują nad no-
wym wydawnictwem, którego przedsmak
dali w ramach świdnickiej "Setki w Teatrze".
Skład zespołu: Adka Niksińska (wokal),
Krystian Przybylski (gitara), Damian Mikul-
ski (gitara), Sebastian Szarapow (bas), Prze-
mek Regajło (perkusja)
SREDNUSHA [etno-folk] 
Próbują ucieleśnić ideę spotkania bratnich
dusz, podczas którego różne kultury i jako-
ści muzyczne wibrują w jednym wspólnym
głosie. Wespół zespół grają i śpiewają: Ale-
ksandra Knaś (wokal, akordeon) Witek Ko-
waliszyn (flety, duduk ormiański, cymbały,
instrumenty perkusyjne), Paweł Cychowski
(gitara akustyczna, saz), Artur Korzekwa
(instrumenty perkusyjne (m.in. cajon, tab-
la)), Darek Piechowiak (trąbka, puzon, cym-
bały, okaryna, instrumenty perkusyjne)
Kolejność i godziny występów do potwier-
dzenia

"ZAPATRZENIE" - wernisaż wystawy
Grzegorza Ratajczaka
08.04.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
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◆ Program "Świdnicka Karta Seniora" adresowany jest do osób powyżej 60 roku życia, którzy są
mieszkańcami Świdnicy. W ramach Programu wprowadzone zostały zniżki dla seniorów za
korzystanie z dóbr kultury, sportu i rozrywki, usługi publiczne oraz preferencyjne oferty pozo-
stałych partnerów.

◆ Klub Senior+ przy ul. Malinowej 2 został wyposażony w niezbędny sprzęt w 2020r.,a w 2021r .
otrzymał dofinansowanie na organizowanie zajęć dla 30 seniorów. Zajęciaoferowane w klubie
skupiają się przede wszystkim na podniesieniu i utrzymaniusprawności psychofizycznej senio-
rów, poprzez udział m. in. w zajęciach sportowych,kulturalno-edukacyjnych, integracyjnych,
rozwijających zdolności manualne,aktywizujące społecznie.

◆ Klub Senior+ przy ul. M. Kozara-Słobódzkiego 19 zostanie uruchomiony w 2022r.Wyposażony
został w niezbędny sprzęt z przeznaczeniem dla 60 seniorów. Dzięki temunową siedzibę otrzyma
już działający od kilku lat na Osiedlu Młodych Klub Seniora .W nowej siedzibie przewidziano
dobrze wyposażoną salę do rehabilitacji, dużą świetlicęwyposażoną w sprzęt audiowizualny,
pomieszczenie do terapii indywidualnej orazpomieszczenie klubowe z komputerami i dostępem
do Internetu. 

◆ Program "Koperta Życia" wprowadzono w trosce o osoby samotne, starsze, zwłaszcza niepełno-
sprawne. Akcja polegała na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniej-
szych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych
oraz danych osobowych. Pakiet ten należało przechowywać w lodówce, na której trzeba przykle-
jano naklejkę - "Tu jest koperta życia".

◆ Projekt "Halo Senior". W październiku 2020 r. została uruchomiona infolinia dla Seniorów w
ramach projektu "HALO SENIOR". Wspólna inicjatywa Dziennego Domu "Senior-WIGOR" i
Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Świdnicy skierowana do świdnickich seniorów.
Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00 na nr tel. 503 300
002. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy, w ramach środków z budżetu miasta, usługiopie-

kuńcze w miejscu zamieszkania. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobomsamot-
nym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagająpomocy
innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane równieżosobom, które
wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługiświadczone są
w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy. W 2021 r. z tej oferty skorzystałookoło 350 osób.

W Świdnicy działa również Rada Seniorów. Jej celem jest wzmocnieniesłyszalności głosu
starszych mieszkańców przez władze gminy, a pośrednio i zaktywizowanie ichoraz zwiększenie
zainteresowania działalnością władz lokalnych.

Świdnica

OBCHODY ROKU BOLKA II MAŁEGO W ŚWIDNICY
Rok 2022 ustanowiony został w Świdnicy

Rokiem Bolka II Małego. Z taką inicjatywą wy-
stąpiło Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnic-
kiej, a uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubie-
głego roku podjęli miejscy radni. 

- Towarzystwo w swoim wniosku podnosi
istotną kwestię dotyczącą propagowania wiedzy
na temat, zaliczanego do grona najwybitniej-
szych Piastów Śląskich, księcia Bolka II. Uznano
więc za zasadne, aby upamiętnić wybitnego
władcę Świdnicy, słynnego wnuka Władysława
I Łokietka, który do dziś stanowić może wzór do
naśladowania w kontekście administracji czy
wojskowości. Uznawany jest przez historyków
za ostatniego niezależnego śląskiego księcia pia-
stowskiego, wielkiego arbitra monarchów i ge-
nialnego dyplomatę - mówi Szymon Chojno-
wski, zastępca prezydent Świdnicy.

Wydarzenia edukacyjne i kulturalne, mające
na celu uczczenie tej wybitnej postaci odbywać
się będą m.in. w świdnickich szkołach podstawo-
wych. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 wezmą udział w wycieczkach po Świdnicy śladami
Piastów świdnickich, przygotują także prezentacje multimedialne na temat Bolka II Małego. Quiz w
schratchu (kodowanie) dotyczący znajomości postaci Bolka II, projekt banknotu lub monety promu-
jącej Księstwo Świdnicko - Jaworskie, konkurs na logo koszulki  - "Bolko II Mały - 710 rocznica
urodzin", konkurs na projekt muralu "Mały, Wielki Książę", projekt magnesu na lodówkę promujący
Świdnicę i postać Bolka II, wykonanie plakatów poświęconych postaci Bolka II - to działania, które
podjęte zostaną przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 6. Z kolei uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 8 zorganizują konkurs wewnątrzszkolny "Rap dla Bolka", wezmą udział w wycieczkach szlakiem
Bolka II i zaprojektują mural. W Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Diecezji
Świdnickiej na korytarzach szkolnych zawisną gazetki ścienne poświęcone Bolkowi II Małemu.
Zorganizowany zostanie również międzyszkolny konkurs plastyczny "Bolko II Mały w wyobraźni
dziecka" i wycieczki po Świdnicy. 

Popularyzowaniem wiedzy na temat księcia Bolka II zajmą się również samorządowe instytucje
kultury. Świdnicki Ośrodek Kultury w kwietniu udostępni kolorowankę edukacyjną dla dzieci "W
świdnickim grodzie", a miesiąc później zorganizuje małą formę malarską w przestrzeni miejskiej  z
wizerunkiem Bolka Świdnickiego. Na przełomie czerwca i lipca zaplanowano wystawę plenerową
na Rynku - "Księstwo Świdnicko-Jaworskie", we wrześniu - grę miejską "Na tropie świdnickich

Grzegorz Ratajczyk - malarz, grafik i rysownik.
Urodzony w 1960 roku w Krotoszynie. W latach
1970-75 uczył się w Państwowym Liceum Sztuk
Plastycznych w Poznaniu (obecnie Liceum Pla-
styczne w Poznaniu). Studiował w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu
(obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny
Abakanowicz w Poznaniu) na Wydziale Malar-
stwa, Grafiki i Rzeźby, kierunek Malarstwo w
latach 1980-85.
W 1985 roku obronił z wyróżnieniem dyplom z
malarstwa w pracowni Prof. Norberta Skupniewi-
cza. W 1986 roku otrzymał twórcze stypendium
zagraniczne dla najzdolniejszego absolwenta im.
M. Dokowicz. Od 1985 r. pracuje na rodzimej
uczelni. Od 2011 roku prowadzi XIII Pracownię
Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku. W
2014 uzyskał tytuł Profesora Sztuk Plastycznych.
Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych,
uczestnik kilkuset wystaw zbiorowych, organiza-
tor i uczestnik plenerów malarskich w kraju i za
granicą.
Grzegorz Ratajczyk - Mistrz malarski
Kolejny raz komentuję dzieło Mistrza Grzegorza
Ratajczyka i kreślę Jego postać i malarską osobo-
wość. Jest to zadanie niełatwe , wszakże fascynu-
jące. Określenie, które zawarłem w tytule, trafnie
- moim zdaniem - wyraża charakter tej osobowo-
ści. Owo "mistrzostwo" to z jednej strony dojrza-
łość wyborów artystycznych popartych intuicją
malarską oraz doborem środków i technik . Z
drugiej strony zaś - temperament dydaktyczny
pozwalający mu realizować tę część powołania w
niekonwencjonalny sposób, podobny czasom, w
których sztuki "uczono się" od mistrza w bliskości
jego artystycznych przekonań i warsztatu. Było i
jest mi dane obu tym wątkom działalności Mistrza
się przyglądać z dystansu, który określić można
jako bliski, co czyni mój wywód bardziej osobi-
stym.
Twórczość Grzegorza Ratajczyka wynika przede
wszystkim z jego ducha, wypełnionego poszuki-
waniem wartości transcendentnych i niezaspoka-
jalną potrzebą ich wyrażania.
Nauka i sztuka są obszarami rozpoznawania rze-
czywistości. Różnią się metodyką postępowania i
instrumentarium, wszakże cel ich jest tożsamy.
Istotna różnica między tymi obszarami polega na
tym, iż w sztuce dominuje intuicja i pojawia się
element metafizyczny, wymiar transcendentny,
czyli rozpoznanie zmysłowe w dominującym sto-
pniu. Piszę o tym dlatego, że wartości te spotykają
się w dziełach Mistrza, o czym będzie mowa nieco
później.
Różni artyści, wypowiadający się w różnych dys-
cyplinach, dążą do zamknięcia przekazu w zwar-
tej, czytelnej formie. Ich twórczość miewa różne
cele, najpełniejszy wymiar osiąga jednak wów-
czas, gdy zajmuje się refleksją fundamentalną,
dociekającą sensu i źródeł Bytu. Taka twórczość,
z natury swej transcendentna, może służyć refle-
ksji - również religijnej - ale też może być czystą
kontemplacją piękna, które jest Boskim atrybu-
tem. Na ten właśnie aspekt twórczości Grzegorza
Ratajczyka, a także na to, co on sam nazywa
"materią malarską", chcę zwrócić szczególną
uwagę.
Sztuka jest dla Grzegorza Ratajczyka imperaty-
wem skłaniającym go do nieustającej pracy. Praca
ta realizowana jest nieprzerwanie - w codzienno-
ści poznańskiej, z wszystkimi jej duchowymi i
materialnymi realiami, ale też w licznych podró-
żach , które zawsze są w jakiś sposób artystyczne.
Mistrz czyni niezliczone szkice i notatki - piór-
kiem, ołówkiem, pędzlem, czy kredką. Realizuje
również kadry fotograficzne. Cały ten materiał
ulega przetworzeniom i staje się zaczynem dzieł
realizowanych w większej skali, w szlachetnej
technice olejnej, której Autor pozostaje wierny.
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Piastów". W listopadzie wysłuchać będzie można słuchowiska w wykonaniu pracowników ŚOK,
poświęconego postaci Bolka Świdnickiego, na podstawie powieści "Jaworowi ludzie" Joanny Żak-
Bucholc. 

W czerwcu Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprosi na spacer historyczny po Świdnicy z prze-
wodnikiem, śladami Bolka II. A w październiku na konferencję naukową poświęconą księstwu
świdnicko-jaworskiemu, która zorganizowana zostanie wspólnie z Muzeum Regionalnym w Jaworze.

Miejska Bibliotek Publiczna rozpoczęła już akcję społeczną pn. "Rękopis dla Bolka" - Jej
zwieńczeniem będzie stworzenie unikatowego egzemplarza Rapsodii Świdnickiej autorstwa Włady-
sława Jana Grabskiego, w formie rękopisu. W maju natomiast odbędzie się spotkanie autorskie i
wystawa plenerowa ilustracji Magdaleny Kozieł-Nowak z książki "Bolko II Mały", a także piknik
dla Bolka, czyli animacje, zabawy i warsztaty z epoki, zorganizowane przez zaproszone bractwo
rycerskie oraz bibliotekarzy. 

Świdnica

ŚWIDNICCY SPORTOWCY, 
TRENERZY I DZIAŁACZE NAGRODZENI  

Świdniccy sportowcy, trenerzy oraz działacze otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Świdnicy za
wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej za 2021 rok. 

Przyznano:
Nagrody  indywidualne dla zawodnika w wysokości po 500 zł: 

- Sonia Rozumkiewicz - lekkoatletyka
- Dariusz Szczepanik - lekkoatletyka
- Tomasz Kowalski - kolarstwo szosowe
- Anna Wojas - sportowy taniec towarzyski
- Tomasz Wojas - sportowy taniec towarzyski

Nagrody  indywidualne dla zawodnika w wysokości po 450 zł: 
- Julia Krasoń - piłka siatkowa
- Karolina Kohutiak - boks
- Mikołaj Styczeń - taekwon-do
- Aleksander Zelek - piłka ręczna plażowa
- Michał Kopeć - speedcubing
- KyryloMukhin- boks
- Urszula Janusz - judo
- Antoni Romanik - judo
- Stanisław Romanik  - judo

Niekiedy powstają całe serie obrazów ujmujących
i wyrażających malarski problem w różny sposób.
Wybory tematyczne Grzegorza Ratajczyka są
wielorakie, nigdy jednak przypadkowe. Kreując
malarstwo o wymiarze metafizycznym Autor in-
spiruje się obserwacją rzeczywistości wyjątko-
wej, którą sam odkrywa, dostrzegając ją w miej-
scach znanych, jak i jeszcze nie odkrytych, pozor-
nie zwyczajnych (ale czy są naprawdę miejsca
"zwyczajne"?). Tak powstają wielkie cykle inspi-
rowane trudną do wyrażenia wyjątkowością prze-
strzeni: Paryża, Rzymu, Jerozolimy, Ziemi Świę-
tej, Wenecji, pól toskańskich, bezkresu morza,
karkonoskich pustkowi, nadwarciańskich łęgów,
czy własnego ogrodu. Tę dostrzeżoną, nadrealną
rzeczywistość Artysta interpretuje w różny spo-
sób. Niekiedy są to przedstawienia na pozór stu-
dialne, zawierające jednak swoistą malarską eks-
presję (na przykład cykl "Drzewa oliwne", będący
reminiscencją kontemplacji ogrodu Getsemani,
czy "Zaorane pola Toskanii"), częściej jednak Au-
tor wprowadza dodatkową wartość, zderzając stu-
diowaną przestrzeń z przekazem geometrycznym,
zawierającym wiele znaczeń i odniesień. Geome-
tria jest porządkiem intelektualnym, w swej for-
mie - abstrakcyjnym, kreującym rzeczywistość w
naturze nie istniejącą wprost a zawartą w niej co
do zasady. Wyrosła z matematyki, której obecność
odkrywa się w muzyce, poezji, czy sztukach wi-
zualnych wedle klasycznej spekulacji estetycznej
- starożytnych kryteriów piękna i proporcji, za-
wartych - jak wiadomo - w liczbach
Mam tu na myśli monumentalne przedstawienia
Jerozolimy, Wenecji i innych legendarnych

ciąg dalszy na str. 16
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- Wiktor Chrząstowski - piłka ręczna
- Franciszek Halicki - modelarstwo lotnicze i kosmiczne
- Magdalena Halicka -modelarstwo lotnicze i kosmiczne
- Milena Halicka - modelarstwo lotnicze i kosmiczne
- Marcel Zieliński - taekwon-do / kickboxing
- Maciej Dobrowolski - taekwon-do / kickboxing
- Marcel Borkowski - pływanie
- Adam Chodyniecki - speedcubing

Nagrody  indywidualne dla zawodnika w wysokości po 400 zł: 
- Hanna Kubryńska - akrobatyka sportowa
- Karolina Kozieł -akrobatyka sportowa
- Amelia Trelewska- akrobatyka sportowa
- Julia Wrońska -akrobatyka sportowa
- Zuzanna Cieślak -akrobatyka sportowa
- Marek Zieliński - akrobatyka sportowa
- Filip Makowski - akrobatyka sportowa
- Kamil Musiał -akrobatyka sportowa
- Damian Bober -akrobatyka sportowa

Nagroda zespołowa - upominek rzeczowy w
wysokości 990 zł dla drużynymłodzików rocznik
2009/2010- MKS Polonia - Stal Świdnica - piłka
nożna
Nagrody dla trenera prowadzącego szkolenie
w wysokości  po 550 zł: 

- Stanisław Godlewski -boks
- Anna Kozieł - akrobatyka sportowa
- Bartłomiej Zamęcki - judo
- Piotr Pas - akrobatyka sportowa
- Angelika Prześlica - Stadnik - akrobatyka

sportowa
- Robert Gniot - boks
- Łukasz Halicki - modelarstwo lotnicze i

kosmiczne
- Kamil Halicki - modelarstwo lotnicze i

kosmiczne
Nagrody za całokształt dla osób wyróżniają-
cych się osiągnięciami w działalności sporto-
wej w wysokości po 600 zł:

- Leszek Noworól- multi dyscyplinarne
- Jarosław Lato - piłka nożna
- Jan Grusiecki- piłka siatkowa szczebel wo-

jewódzki, turystyka i rekreacja
foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

50. RAJD
ŚWIDNICKI-KRAUSE

POD ZNAKIEM ZMIAN
120 km ścigania podzielone na 10 odcinków

specjalnych przygotowali organizatorzy 50. Raj-
du Świdnickiego-Krause. Podczas jubileuszowej
edycji klasyka w Górach Sowich zawodnicy
zmierzą się na mocno zmodyfikowanej wzglę-
dem poprzednich lat trasie. Zawody zaplanowa-

ciąg dalszy na str. 19

miejsc, które postrzegamy zawsze przez pryzmat
nagromadzonych o nich wiedzy, literatury, legend
i wyobrażeń. W tej niezwykłej, transcendentnej
przestrzeni pojawia się niekiedy postać ludzka,
nadając jej skalę (nie zawsze rzeczywistą!) i sta-
nowiąc główny przedmiot odniesień. Odnajduję w
tych obrazach admirację Dzieła Stworzenia i pięk-
na, które istnieje immanentnie, choć wyobrażane
bywa na nieskończoną ilość sposobów. Jak wie-
my, świat nieustannie "się staje", Dzieło Stworze-
nia nie jest dokończone. Grzegorz Ratajczyk też
nie kończy często swych obrazów, poprzestając na
etapie "rozstrzygnięć malarskich". Te zaniechania
i powroty są fascynujące! Mistrz nie potrafi wy-
tłumaczyć dlaczego tak się dzieje - "coś" lub
"ktoś" każe mu zaniechać i podjąć na nowo dzieło
Na koniec słów parę o "materii malarskiej". Okre-
ślenie to kojarzy się najczęściej z tzw. "malar-
stwem materii". Jestem przekonany, że Grzegorz
Ratajczyk rozumie je szerzej, jako przestrzeń roz-
wiązywania problemów malarskich (jeden z tytu-
łów wystaw Artysty brzmiał: "Węzeł malar-
stwa"). Te problemy wynikają z kompozycji
światła i koloru budujących obraz, zaś materia
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ne na 23 i 24 kwietnia otworzą sezon 2022 Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.Rajd
Świdnicki-Krause ma stałe miejsce w kalendarzu mistrzostw Polski od 1978 roku. Trudno sobie
wyobrazić sezon bez ścigania na trasach w Górach Sowich. Poprzednio - do 2010 roku, zawody
odbywały się jako Rajd Elmot, który swoją nazwę wziął od Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej
w Świdnicy.

Rajd Świdnicki-Krause to ważna część historii polskich rajdów. Na oesach tej imprezy wspaniałe,
pamiętne pojedynki toczyli wielcy kierowcy i piloci, których rywalizacja przez długie lata rozgrze-
wała kibiców do czerwoności. Rekordzistami zawodów są nieodżałowani mistrzowie - Marian
Bublewicz i Janusz Kulig, którzy aż pięciokrotnie wpisali się na listę zwycizców. Po cztery triumfy
na swoje konto zapisali Andrzej Koper i Kajetan Kajetanowicz oraz Grzegorz Grzyb.

Pięćdziesiąta, jubileuszowa edycja Rajdu Świdnickiego-Krause zainauguruje tegoroczną rywa-
lizację o tytuły mistrzów Polski. Zawody odbędą się w sprawdzonej, kompaktowej formule, urozmai-
conej ciekawymi zmianami w trasie poszczególnych oesów.

Zmagania w pierwszej rundzie RSMP 2022 poprzedzi odcinek testowy zaplanowany na sobotnie
przedpołudnie (23 kwietnia, od 9 do 12) oraz ceremonia rozpoczęcia zawodów na Stadionie OSiR
w Świdnicy (14:30). Pierwszy etap to cztery oesy i blisko 31,5 km ścigania. W sobotę kibice
dwukrotnie będą mogli zobaczyć rajdówki w akcji na ulicach Świdnicy podczas próby Świdnica -
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (OS 1 i OS 4 - 2,75 km). Pomiędzy przejazdami tego oesu zawo

dników czeka rywalizacja o Puchar Dziećmorowic na trasie z Świdnicy do Zagórza Śląskiego
(OS 2 - 17,1 km) oraz z Walimia do Rościszowa (OS 3 - 8,85 km).

Harmonogram drugiego etapu 50. Rajdu Świdnickiego-Krause tworzą trzy odcinki specjalne,
każdy pokonywany dwukrotnie. Najpierw rajdowe załogi ruszą z Ludwikowic do Kamionek (OS 5
i 8 - 14,1 km), by następnie rywalizować na trasie z Rościszowa do Walimia (OS 6 i 9 - 8,45 km).
Obie niedzielne pętle zwieńczy najdłuższa w rajdzie próba wiodąca z Zagórza Śląskiego do Świdnicy
(OS 7 i 10 - 21,3 km). Jej drugi przejazd, a zarazem finałowy oes zawodów zostanie rozegrany jako
Power Stage, czyli oes, na którym najszybsze załogi zdobywają dodatkowe punkty do klasyfikacji
mistrzostw.

Jednymi z nowości są powrót kultowego fragmentu prowadzącego przez Modliszów i Złoty Las,
a także ciekawa partia poprowadzona ulicą Strumykową w Dziećmorowicach.Wraz z 50. edycją
Rajdu Świdnickiego Krause jego organizator - Automobilklub Sudecki -inauguruje cykl zawodów
pod nazwą Grand Prix Świdnicy. Jego celem jest umożliwienie kierowcom rywalizacji i sprawdzenia
swoich umiejętności w bezpiecznych warunkach. Grand Prix Świdnicy składa się z edycji wiosennej,
letnie, jesiennej i zimowej rozgrywanych na trasie ze Świdnicy, przez Modliszów do Złotego Lasu.
Pierwsze Grand Prix Świdnicy (edycja wiosna) odbędzie się w czwartek (21 kwietnia). Trasa Grand
Prix Świdnicy częściowo pokrywa się także z trasą tegorocznego Rajdu Świdnickiego-Krause. Start
w inaugurującym Grand Prix będzie zatem świetną okazją do treningu przed pierwszą rundą
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2022.

info: rajdkrause.pl

Polonia Stal Świdnica

WYSZARPANE ZWYCIĘSTWO
Świetne zawody rozegrali zawodnicy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej

juniorów starszych. Biało-zieloni dowodzeni przez trenera Jakuba Rosiaka dokonali niemałej remon-
tady, oddrobili straty i zadali decydujący cios podczas wyjazdowego starcia z Miedzią Legnica!

- Cieszę się, że udało nam się wyjść z tak dużej opresji. Przegrywając 0:2 potrafiliśmy się podnieść,
grać dobrą piłkę, odbierać ją wysoko i stwarzać sytuacje podbramkowe. Udało nam się doprowadzić
do wyrównania, aby po chwili stracić gola na 2:3. Nie podcięło nam to jednak skrzydeł i z jeszcze
większą ochotą dążyliśmy do remisu, a ostatecznie do zwycięstwa, które pokazało jaki drzemie w
nas potencjał. Nadal musimy pracować nad grą w obronie, bowiem tracimy za dużo bramek. Świetną
zmianę w tym spotkaniu dał Oskar Czyż, który po wejściu na boisko w 50. minucie strzelił dwa gole
i wywalczył rzut karny - komentuje Jakub Rosiak, trener juniorów starszych IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica.

Faktycznie przez niemal całe spotkanie w lepszych nastrojach znajdowali się rywale. Do przerwy
było 1:0 po trafieniu z 12. minuty autorstwa Kamila Muellera. Po zmianie stron miejscowi dołożyli

ciąg dalszy na str. 22

płótna pokrywanego farbą, raz laserunkowo
przeźroczysta i gładka, innym razem o głębokiej
fakturze nakładanej szpachlą, to środki wiodące
do celu, jakim jest wizualny przekaz intencji, wy-
nikający z metafizycznego przeżycia jego autora.
Ta sztuka zachęca nas do dotknięcia innej rzeczy-
wistości. Dotknijmy
                                  prof. Janusz Stankowski

RUFI RAFI EXTRA SHOW [spektakl fa-
milijny]
09.042022, godz.16:00 - 17:00
Bilety: 15 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury

Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza na spektakl familijny "Rufi Rafi Extra
Show", który zaprezentuje Klaun Rufi Rafi
i jego teatr Czerwona Walizka.
Interaktywny spektakl familijny. Spotkania
z klaunem cechuje duża doza improwizacji
i działań z publicznością. Tym razem w
Świdnicy to "Extra Show", dobrze znany
Rufi, ale z dodatkowymi gośćmi i muzyką
na żywo.
Czy z tego spotkania nieoczekiwanie wyłoni
się przedstawienie pełne komicznych sytu-
acji, slapstikowych gagów a może nawet
wzruszających chwil? Nie czekaj, przyjdź i
stwórz z Rafim pełną humoru ulotną rzeczy-
wistość, nietrwałą jak bańka mydlana, odje-
chane kuku na muniu.
czas trwania: ok. 60 minut
występują: klaun RR & przyjaciele
bilety dostępne od 28 marca

"MIĘDZY PŁOTEM A KOWADŁEM"
(spektakl)
23.04.2022 18:00
Wstęp 95/90 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"Niedaleko pada jabłko od jabłoni", "Wina
ojca idzie w syna", "Jaki ojciec, taki syn"
Wszystkie te polskie mądrości mieszczą się
w kanadyjskiej komedii Norma Fostera
"Między płotem a kowadłem" ("Mending
fences"). Harry, właściciel gospodarstwa na
dalekiej prowincji, nie widział swojego sy-
na, Drew, szesnaście lat. Przyjeżdża on właś-
nie do ojca z wizytą. Ta wzruszająca kome-
dia opowiada historię dwóch mężczyzn, sy-
na i ojca, którzy są zbyt uparci na to, żeby
otworzyć swoje serca jeden na drugiego. Nie
radzą sobie z okazywaniem uczuć. Rozdzie-
leni na lata, dziś jako dorośli mężczyźni,
stają wobec siebie zupełnie bezradni, czu-
purni, przytłoczeni emocjami i oślim upo-
rem, do których wstydzą się przyznać. Two-
rzy to mnóstwo zabawnych sytuacji. Dyskret-
nym przewodnikiem po obcym im świecie
uczuć jest "kobieta po przejściach", przyjaciół-
ka i partnerka ojca, która jest właścicielką są-
siedniego gospodarstwa. Czy uda się jej pogo-
dzić ogień z wodą, psa z kotem? Gęste nasy-
cenie zabawnych dialogów i sytuacji, okraszo-
ne często pikanterią, a jednocześnie z elemen-
tami ciepła i liryzmu. Ot, jak to życie. Świetna
gra aktorów. To świeży oddech w świecie sztu-
ki zdominowanym przez sensację i farsę. Norm
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drugiego gola, a na listę strzelców wpisał się tym razem Aron Kusiak. Odpowiedzi biało-zielonych
przyszły niebawem. W 55. minucie trafił Paweł Michta, a w 59. minucie Oskar Czyż i błyskawicznie
zrobiło się 2:2. Gdy wydawało się, że kolejne trafienie mogą zanotować nasi piłkarze, błąd dopro-
wadził do straty gola już w 63. minucie (Kamil Mueller). Ostatnie słowo, a nawet dwa należały jednak
do biało-zielonych. Już w 67. minucie wyrównał Paweł Michta, a kwadrans później rezultat spotkania
na 4:3 dla świdniczan ustalił Oskar Czyż.

Miedź Legnica - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
3:4 (1:0)

Skład: Przyborowski, Markowski, Kaźmierczak, Tragarz (67’ Jajko), Dubojski, Czochara, Dyś
(86’ Kawiński), Metelica (25’ Król) , Michta (90’ Reczyński), Sałata (50’ Czyż), Okarmus (75’
Kasprzycki)

foto, tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

POWOŁANIE DO KADRY DZPN!
Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej powołał 18 zawodników z rocznika

2009 (kategoria U-13) na zaplanowaną w dniach 5-6 kwietnia w Królewskiej Woli konsultację
szkoleniową i mecz sparingowy z reprezentacją Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. W tej grupie
znalazło się miejsce dla biało-zielonego piłkarza IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Tym zawodni-
kiem jest Wiktor Duda.

Polonia Stal Świdnica

KOLEJNE PREZENTY I KURIOZALNY GOL
Mimo, że mamy dopiero marzec, to  od dwóch serii spotkań uporczywie staramy się być Świętymi

Mikołajami,  rozdając prezenty swoim rywalom. Seniorzy IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica na własne
życzenie zremisowali z Orłem Ząbkowice Śląskie, nie  wykorzystując wielu znakomitych okazji do
zaliczenia trafienia, znów  grając w osłabieniu, a na koniec tracąc karygodnego i niewiarygodnego  jak na
ten poziom rozgrywkowy gola z 40 metrów! Inny temat to poziom  sędziowania, który z rundy na rundę
jest na coraz bardziej dramatycznym  poziomie, ale nawet fakt, że arbiter sobotniej potyczki ma świado-
mość  błędów jakie popełnił, dodatkowych punktów nam to niestety nie  przysporzy(!)

Od początku spotkania można było odnieść  wrażenie, że dowodzony przez trenera Rafała Marko-
wskiego zespół  Ząbkowic Śląskich przyjechał do Świdnicy po wynik 0:0. Goście nie mieli  większej
ochoty na grę w piłkę, skupili się na defensywie i wyprowadzali  pojedyncze kontry. Mimo to już w 1.
minucie mogliśmy objąć prowadzenie.  Patryk Paszkowski dograł do Kacpra Paska, a ten precyzyjnym
uderzeniem  starał się zaskoczyć Piotra Gembarę. Bramkarz Orła efektownie przeniósł  jednak futbolówkę
nad poprzeczką. Później gra się nieco wyrównała, nie  mieliśmy wielu szans na otworzenie rezultatu
pojedynku, ale po 20.  minucie gry znów nacisnęliśmy mocniej. W 23. minucie groźnie, ale  niecelnie
głową uderzył Robert Myrta, a niedługo potem sytuacji jeden na  jednego z bramkarzem gości nie
wykorzystał Kacper Pasek. Jakby tego  było mało, to kilka minut później świdniczanie znów znaleźli się
oko w  oko z Piotrem Gembarą. Tym razem golkiper przyjezdnych wyszedł obronną  ręką ze starcia z
Damianem Kasprzakiem. Pod koniec pierwszej części gry  mocno we znaki bramkarzowi Orła dał się
Robert Myrta, który zdecydował  się na mocne huknięcie z dystansu. Futbolówka została odbita przez
gracza Orła, a chwilę później poprawka Grzegorza Zygadło była minimalnie  niecelna.

Po przerwie nie rezygnowaliśmy z ataków,  wykonując seryjnie rzuty rożne. W 52. minucie nasza
sytuacja się mocno  skomplikowała, bowiem drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką  ukarany
został Patryk Pasek. Moment z pewnością kontrowersyjny, faul  poczyniony został na 40. metrze od
naszej bramki i było to przewinienie  raczej z tych miękkich, tym bardziej dla zawodnika, który już
żółtą  kartkę na swoim koncie posiadał. Tak czy inaczej Pasek dał niestety dla  nas powód, by wylecieć
z boiska i tak się stało. Pomimo gry w osłabieniu  nie było widać specjalnie widać, który z drużyn
prezentuje się na  boisku w pełnym zestawieniu, a który gra w dziesiątkę. Orzeł nie miał  większych
chęci do przeprowadzania akcji ofensywnych, a do tego w 71.  minucie otrzymał spory cios. Piłkę
na 16. metrze otrzymał Grzegorz  Zygadło, błyskawicznie dograł ją w okolice narożnika pola karnego
do  Roberta Myrty, który znakomicie nawinął jednego z obrońców i precyzyjnym  uderzeniem po
długim słupku pokonał Piotra Gembarę. W 75. minucie  powinno być po meczu i jest to z pewnością
największa kontrowersja  podczas tej konfrontacji. Futbolówkę po dośrodkowaniu Wojciecha Szuby
z  rzutu wolnego, piąstkował Piotr Gembara, ale zrobił to na tyle  niefortunnie, że ta spadła pod nogi

Sebastiana Białasika, który  wyprzedził defensorów Orła i wpakował ją do sieci. Gol jak najbardziej  prawidłowy, co można zaobserwować na powtórce
VIDEO, lecz sędzia  asystent podniósł chorągiewkę, sygnalizując pozycję spaloną. Sędziowie  mają teraz tego świadomość, ale niestety to nam gola nie
zwróci. Ten kto  myślał, że to koniec emocji, był w sporym błędzie. W 79. minucie siły  na boisku się wyrównały, bo z drugą żółtą i czerwoną kartką z boiska
wyleciał kapitan Orła, Michał Łaski. W tej samej minucie dobrze znany w  Świdnicy Damian Szydziak z około 40 metrów spod linii bocznej boiska  posłał piłkę
z rzutu wolnego w okolice naszego pola karnego. Futbolówka  zaliczyła po drodze kozioł i bezpośrednio "wpadła za kołnierz" stojącego  w bramce Bartłomieja
Kota. Gol kuriozalny, obciążający ewidentnie konto  świdnickiego golkipera i mocno podcinający skrzydła jego kolegom,  którzy grając w osłabieniu zdołali
wyjść na prowadzenie w tym starciu i w  takich absurdalnych okolicznościach je stracić. Mimo tego walczyliśmy  do końca, ale i Orzeł miał swoja szansę w
doliczonym czasie gry,  obijając słupek po strzale Marcina Buryło. Finalnie skończyło się  remisem 1:1, co z naszej perspektywy musimy traktować jak porażkę.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Orzeł Ząbkowice Śląskie 
1:1 (0:0)

Skład: Kot, Paszkowski,  Stachurski, Kasprzak, Kozachenko, Szuba, Kusio (58’ Trzyna), Białasik  (88’ Białas), Pasek, Zygadło (86’ Michta), Myrta
(82’ Dubas).

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
SKRÓT MECZU (Mariusz Ordyniec): https://www.youtube.com/watch?v=KWDMt5x619o

Foster znany jest od wielu lat polskiemu
widzowi z takich sztuk jak: "Ostra jazda",
"Premiera", "Między łóżkami", "Old Love",
"Długi ŁYKend", "Randka w ciemno na
dwie pary", "Przygoda z ogrodnikiem" i kil-
ku innych.
Obsada:
Olga Borys / Magdalena Wójcik / Maja Ba-
rełkowska
Wojciech Majchrzak / Jakub Wieczorek
Kacper Sasin / Bartosz Obuchowicz / Igor
Obłoza
autor: Norm Foster
reżyseria i tłumaczenie: Mirosław Połatyń-
ski
scenografia i kostiumy: Iza Toroniewicz-
Wyszomirska

"ROLAND ABREU & THE CUBAN LA-
TIN JAZZ" (koncert)
24.04.2022, godz. 18.00
Bilety: 60 zł (70 zł w dniu koncertu); miej-
sce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka
Kultury; organizator ŚOK

Projekt "Music of Buena Vista " jest kolabo-
racją między zespołem "Roland Abreu &
The Cuban Latin Jazz" oraz gwiazdą Kubań-
skiej piosenki Yaremi de las Mercedes Kor-
dos. Spektakl muzyczny jest podróżą przez
wszystkie odcienie i style muzyki Kubań-
skiej od afrykańskich korzeni aż do fuzji
muzyki karaibskiej z muzyką jazzową i no-
woczesną. Yaremi jest jedną z niewielu arty-
stek, które miały okazję współpracować z
rdzennym projektem "Buena Vista Social
Club" jak również z wieloma legendami mu-
zyki Kubańskiej. "Roland Abreu & The Cu-
ban Latin Jazz" jest zespołem jazzowym
mocno inspirowanym wpływami latynoski-
mi, afrykańskimi oraz słowiańskimi. Forma-
cja ma na koncie 2 albumy płytowe oraz
wiele nagród na festiwalach jazzowych w
Polsce i za granicą. Słuchacze "zabrani" bę-
dą podczas koncertu w małą podróż na Kubę
oraz prowokowani do ciągłej interakcji mu-
zyczno tanecznej aby wyzwolić się artysty-
cznie i odczuwać wspólnie najgorętsze ryt-
my świata na najwyższym poziomie.
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Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
18.03.2022r. godz. 5.40 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny śpiącego na klatce schodowej budynku przy ulicy
Franciszkańskiej. Skierowany na miejsce patrol zastał tam znanego z licznych interwencji bezdomnego Piotra G. Mężczyzna odmówił przyjęcia
jakiejkolwiek pomocy i oddalił się z miejsca interwencji.

18.03.2021r. godz. 12.15  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego na przystanku przy ulicy Jodłowej. Na
miejscu strażnicy zastali tak jak poprzednio Piotra G. Z mężczyzną nie można było nawiązać kontaktu a jego stan i wygląd wskazywał, że koniecznie
potrzebuje pomocy medycznej. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Gdy przybył zespół medyczny mężczyzna doszedł do siebie na tyle, że
kategorycznie odmówił przyjęcia pomocy medycznej. Podjęto decyzję o umieszczeniu go do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań. Strażnicy
przewieźli mężczyznę do pogotowia ratunkowego w celu badania lekarskiego, które umożliwi umieszczenie nietrzeźwego w izbie zatrzymań. Niestety
stosowne badanie wykonano dopiero tuż po godzinie 18.00. Ostatecznie okazało się, że mężczyzna na tyle wytrzeźwiał, iż zatrzymanie go do
wytrzeźwienia nie było już konieczne. Mężczyznę zwolniono, jednak za swoje czyny odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

18.03.2022r. godz. 19.54 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące spożywania alkoholu przez grupę
młodzieży na skwerze w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej, który ustalił, że są to osoby pełnoletnie. W
jednym przypadku zastosowano pouczenie, w pozostałych strażnicy ukarali sprawców mandatami karnymi.

19.03.2022r. godz. 6.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca ulicy Kopernika. Mężczyzna twierdził, że jego sąsiadka
wyrzuca przez okno różnego rodzaju przedmioty. Na miejscu patrol potwierdził zgłoszenie. Ustalono, że kobieta była już w podobnej sytuacji
pouczana, dlatego tym razem interwencję zakończono nałożeniem mandatu karnego.

19.03.2021r. godz. 8.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące spożywania alkoholu przez dwóch
mężczyzn na poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. W związku z faktem, że obaj
panowie byli już karani za podobne wykroczenia tym razem za swój czyn odpowiedzą przed sądem.

21.03.2021r. godz. 19.58 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne  zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego przed sklepem przy ulicy Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego. Kobieta twierdziła, że mężczyzna nie może chodzić i potrzebuje pomocy. Skierowani na miejsce strażnicy zastali na miejscu
bezdomnego Piotra G. Mężczyzna stwierdził, że ze względu na chore nogi nie może chodzić i poprosił o przewiezienie do znajomego na ulicę
Kanonierską. Mężczyznę przewieziono pod wskazany adres. Piotrowi G. zaproponowano  udzielenie pomocy, jednak i tym razem kategorycznie
odmówił.

22.03.2021r. godz. 12.44 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne  zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na przystanku komunikacji publicznej przy
ulicy Strzelińskiej. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam nietrzeźwego Piotra G. Z mężczyzną nie można było nawiązać żadnego kontaktu a
jego ogólny stan wskazywał, iż bezwzględnie wymaga pomocy lekarskiej. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało nietrzeźwego
do szpitala.

22.03.2021r. godz. 12.46 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne  zgłoszenie od mieszkanki ulicy Zamenhofa. Kobieta prosiła o udzielenie pomocy przez
patrol, gdyż jej 86 letnia matka upadła w łazience a ona nie mogła sama jej podnieść. Natychmiast na miejsce skierowano patrol straży miejskiej.
Starsza pani szybko znalazła się w łóżku. Kobieta nie odniosła przy upadku żadnych obrażeń.

22.03.2021r. godz. 23.56 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne  zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na przystanku komunikacji publicznej w
rejonie Placu Grunwaldzkiego. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam Piotra G. Mężczyznę dobudzono i zaproponowano mu pomoc - jak
zwykle odmówił i opuścił miejsce interwencji.

23.03.2021r. godz. 18.21 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne  zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na przystanku komunikacji publicznej w
rejonie Placu Wojska Polskiego. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam znanego z licznych wcześniejszych interwencji Piotra K .  Mężczyzna
odmówił przyjęcia oferowanej pomocy i oddalił się z miejsca interwencji.

Gmina Świdnica

SENIORZY KULTYWUJĄ
WIELKANOCNE TRADYCJE

Członkowie Klubu ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej, działającego przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej pielęgnują piękne wielkanocne tradycje.

Miesiąc marzec w klubie jest wypełniony pracowitością i zaangażowaniem. Oprócz wspólnych
poczęstunków, zajęć kulinarnych oraz ćwiczeń z trenerem personalnym seniorzy wiele czasu poświę-
cili na wykonywanie różnego rodzaju ozdób: wielkanocne palmy, stroiki oraz zdobienie wydmuszek
metodą decupage. Efekty możecie Państwo sami ocenić. 

Gmina Świdnica

JARMARK WIELKANOCNY W PSZENNIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich twórców oraz miłośników sztuki i tradycji do wzięcia udziału w kiermaszu sztuki ludowej i kulinarnej "Jarmark

Wielkanocny".
Kiermasz odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2022 r. (sobota) od godziny 13.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w

Pszennie, ul. Wrocławska 15. Celem kiermaszu jest prezentacja i wspieranie sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego oraz zachowanie od zapomnienia
tradycji wielkanocnych.

W kiermaszu może wziąć udział każdy wystawca, który zgłosi się do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie i przesłanie karty wystawcy (karta dostępna na www.goksir.swidnica.pl) do dnia 31 marca 2022

r. na adres:
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Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy ul. Głowackiego 4,
58-100 Świdnica, telefon 74 852 30 67 wew. 313,
telefon komórkowy 696 061 715 - pani Justyna Sara-Hryncyszyn
lub drogą e-mailową na adres: goksirgmswidnica@wp.pl
Uwaga, wymagana jest konieczność pisemnego potwierdzenia. (LICZBA MIEJSC OGRANICZONA).

Gmina Świdnica

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE, 
CZYLI EDUKACJA EKOLOGICZNA OD PRZEDSZKOLA

Edukacja ekologiczna w przedszkolu jest jednym z elementów działań opiekuńczo - rozwojowo - wychowawczo - dydaktycznych personelu
przedszkolnego oraz samych rodziców. Dzieci to doskonali obserwatorzy wszystkiego, co wokół nich się dzieje. Wiedzą o tym doskonale w Przedszkolu
w Witoszowie Dolnym, gdzie w ostatnich dniach został rozstrzygnięty konkurs ekologiczny , którego celem było zwrócenie uwagi na temat recyklingu
oraz segregacji śmieci. Przedszkolaki miały za zadanie stworzyć EKO zabawkę z materiałów recyklingowych. Do konkursu zgłoszono 38 pomysłowych,
kreatywnych a przede wszystkim recyklingowych zabawek.

Wśród zgłoszonych prac znalazły się roboty z pudełek, kartonowe tory wyścigowe, materiałowe lalki, liczydło wykonane z nakrętek od butelek i
wiele innych. Ich twórcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami, dzięki wsparciu Urzędu Gminy Świdnica. Organizatorami konkursu były
Dagmara Roszkiewicz i Karolina Kaczyńska. Gratulujemy pomysłowości, a przede wszystkim kształtowania ekologicznych postaw wśród najmłodszych
mieszkańców gminy.

Gmina Świdnica

SOŁECTWO WIERUSZÓW 
MA NOWEGO SOŁTYSA

Z powodu rezygnacji Stanisława Magnuszewskiego z funkcji sołtysa sołectwa Wieruszów, 24
marca w świetlicy w Grodziszczu odbyły się ponowne wybory włodarza wsi.

W wyniku głosowania mieszkańców (na 35 osób obecnych na wyborach, oddano 33 głosy ważne
i 2 głosy nieważne) nowym sołtysem Wieruszowa został pan Łukasz Włudyka (otrzymując 29 głosów
za i 4 przeciw). Serdecznie gratulujemy życząc jednocześnie powodzenia w pracy na rzecz lokalnej
społeczności.

Gmina Świdnica

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZE PRZYSTROJENIE SOŁECTWA

Uwaga startujemy z II edycją konkursu na "Najładniejsze świąteczne przystrojenie sołectwa"! Tradycyjnie zapraszamy do udziału wszystkie 35 wsi
z terenu gminy Świdnica. W ubiegłym roku było kolorowo, twórczo, pięknie i pomysłowo. W tym roku nie może być inaczej! Już nie możemy się
doczekać Państwa oryginalnych pomysłów na wielkanocne dekoracje.

 Sołectwa, które zostaną zgłoszone do konkursu, powinny być udekorowane od 8 kwietnia 2022 r. Zgłoszenie do udziału w konkursie przyjmowane
są w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy do 8 kwietnia włącznie. Za najciekawsze i najładniejsze dekoracje przyznane będą trzy
nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 kwietnia 2022 roku.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Gmina Świdnica

GMINNE WODOCIĄGI ZAWIADAMIAJĄ
O NOWYCH TARYFACH I ZMIANIE CYKLU ROZLICZANIA

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w dniu 18.03.2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłosił zatwierdzoną dla gminy Świdnica taryfę:

http://www.sgpk.pl/taryfy/2022_2025/decyzja_taryfy_2022_2025.pdf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie 26.03.2022 r.
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Zgodnie z zgłaszanymi do spółki oczekiwaniami mieszkańców miejscowości posiadających sieć kanalizacji sanitarnej, którzy byli dotychczas
rozliczani w cyklu dwumiesięcznym (Boleścin, Jagodnik, Bystrzyca Dolna, Wilków, częściowo Mokrzeszów i częściowo Makowice) taryfa ustala cykl
rozliczania dla wszystkich odbiorców odprowadzających ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej wyłącznie jako jednomiesięczny. Od kwietnia 2022 r.
odbiorcy usług odprowadzający ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej będą rozliczani w okresach jednomiesięcznych.

Ze względu na konieczność dostosowania systemu rozliczeniowego spółki do nowej taryfy, faktury obejmujące datę zmiany nie będą wystawiane
przez inkasenta lecz w biurze spółki i następnie zostaną dostarczone do siedziby odbiorcy. Za niedogodności z tego wynikające przepraszamy.

Kolejne faktury będą wystawiane w dotychczasowy sposób, tj. również przez inkasentów w siedzibie odbiorcy z możliwością jednoczesnego pobrania
należności.

Gmina Świdnica

NIE TYLKO GASZĄ POŻARY, ALE I EDUKUJĄ
Uroczyste przekazanie pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Burkatów, OSP Witoszów i OSP Mokrzeszów było okazją do zaprezentowania

władzom gminy Świdnica sali edukacyjnej dla najmłodszych, która na co dzień znajduje się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy.
Celem jej stworzenia jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i

umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Rolą strażaków podczas wizyt młodych ludzi jest wytłumaczenie, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o prawidłową
wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja
z miejsca objętego pożarem. Ponadto dzieci mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla,
jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar.

Akcja skierowana jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

Gmina Świdnica

PODSTAWY SZYCIA NA MASZYNIE

KOLEJNA ODSŁONA CIEKAWYCH ZAJĘĆ W ŚWIETLICY W PSZENNIE
Tydzień temu informowaliśmy o zajęciach z robotyki. Tym razem świetlica w Pszennie brzmiała dźwiękiem maszyn do szycia. To kolejna odsłona

pomysłowych zajęć przygotowanych przez Gminny Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Podczas wspólnego spotkania uczestniczki warsztatu "Podstawy
szycia na maszynie" łączyły przyjemne z pożytecznym.

Rozpoczęły od wiedzy teoretycznej w zakresie tworzenia wykrojów czapki i komina, po czym przeszły do praktyki. Efekt? Uszyte pierwsze czapki
i kominy. Szycie na maszynie wymaga dużo cierpliwości i motywacji. Jednak pierwsze samodzielne wykonanie własnych elementów garderoby sprawia
ogromną satysfakcję.
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W imieniu organizatorów zapraszamy do wziæcia udziaùu w konkursie ZESTAW 2022.

REGULAMIN

1. W konkursie biorà udziaù wyùàcznie zestawy prac.

2. Konkurs jest dostæpny dla wszystkich fotografujàcych.

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

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

5. Na odwrocie kaýdej pracy naleýy podaã kolejno:

– imiæ i nazwisko autora,

– dokùadny adres,

– e-mail

– tytuù zestawu

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

6. Prace w sztywnych opakowaniach naleýy przesyùaã na adres:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Franciszkañska 18 ,58-100 Úwidnica

z dopiskiem: ZESTAW 2022

7. Organizatorzy zapewniajà zwrot prac w tych samych opakowaniach.

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

9. Prace nagrodzone pozostajà wyùàcznà wùasnoúcià autorów.

10. Jury ma prawo do innego podziaùu nagród.

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

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

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

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

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

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymajà bezpùatnie katalog z wystawy.

TERMINARZ

Ostateczny termin przyjmowania prac do 01.07.2022 r.

Posiedzenie Jury do 15. 08. 2022 r.

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

Ekspozycja wystawy wrzesieñ-paêdziernik 2022 r.

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

NAGRODY

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

I NAGRODA – 2.500 zù

II NAGRODA – 1.500 zù

ORGANIZATORZY:

ÚWIDNICKI OÚRODEK KULTURY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KURATOR KONKURSU:

ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

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

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

ZESTAW 2022 

XXVII MIÆDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII
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GMINNE JEDNOSTKI OSP WZMOCNIŁY 
SWOJE WYPOSAŻENIE I GOTOWOŚĆ OPERACYJNĄ

W ostatnich tygodniach, decyzją komendanta powiatowego PSP w Świdnicy do OSP w Burkatowie trafił pojazd GCBA 8/50/2,5 MERCEDES
Actros. Pojazd SLOp Ford Focus został przekazany z KP PSP w Świdnicy dla OSP Witoszów Dolny, a do Mokrzeszowa trafił pojazd GBA 2,5/24/2,4
MERCEDES Atego, przesunięty z OSP Burkatów. Tym samy jednostka w Burkatowie dysponuje w tej chwili pojazdem z największą ilością litrów
środka pianotwórczego (8000L) i wydajnością autopompy na poziomie 5000 litrów/minutę . Jest to pierwsze takie auta o takich parametrach w naszej
gminie. Uroczystego przekazania kluczyków do wozów strażackich dokonała wójt gminy Świdnica, w asyście komendanta powiatowego PSP w Świdnicy
Dariusza Budkiewicza, zastępcy wójta gminy Bartłomieja Strózika, zastępcy komendanta PSP Łukasza Grzelaka, prezesa Związku OSP RP - Oddziału
Miejsko-Gminnego w Świdnicy Zygmunta Balanta oraz komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej Pawła Szydłowskiego.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym otrzymała specjalny lekki pojazd operacyjny SLOp marki Ford Focus. Pojazd
przeznaczony jest przede wszystkim do zadań operacyjno-logistycznych. Natomiast jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Burkatowie otrzymała ciężki
pojazd ratowniczo-gaśniczy GCBA 8/40 MERCEDES Actros 6x6U. Samochód napędzany jest, wysokoprężnym silnikiem generującym moc 250 KM.
Pojazd ma uterenowione podwozie. Jednomodułowa kabina przystosowana jest do przewozu 3 ratowników. W samochodzie zamontowany jest sprzęt i
wyposażenie przewidziane dla pojazdu jako drugiego do wyjazdu . Na dachu znajduje się działko wodno-pianowe DWP 30 z maksymalną jego
wydajnością 3000 l/min oraz pneumatycznie wysuwany maszt oświetleniowy z możliwością sterowania za pomocą pilota. Pojazd wyposażony jest w
szybkie natarcie o długości 60m z prądownicą wysokociśnieniową. Z przodu pojazdu znajduje się wyciągarka elektryczną. Wydajność autopompy to
5000 l/min.

Ponadto jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzeszowie otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Atego GBA
2,5/24/2, który wcześniej użytkowany pył przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie. Przekazany pojazd zastąpi stary samochód
marki Star z roku 1980 oraz w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia gotowości operacyjnej jednostki.

Strażacy ochotnicy cieszą się w społeczeństwie bardzo dużym zaufaniem. Często jako pierwsi są na miejscu wypadku, a ich bohaterska postawa
ratuje ludzkie życie. Tylko w minionym roku OSP Witoszów, OSP Mokrzeszów i OSP Burkatów wyjeżdżały do następujących akcji.

OSP Mokrzeszów
17-07-2021 - Zawaliła się lewa część dachu budynku wraz z pozostałościami stropów drewnianych. Budynek 3-kondygnacyjny murowany o

konstrukcji dachu drewnianym, pokryty częściowo dachówką - budynek po pożarze w 2015 r.
9-01-2021 - Pożar Budynek firmy "OKMET".
22-02-2021 - Pożar mieszkania.
OSP Burkatów
18-09-2021 - Pożar budynku wielorodzinnego w miejscowości Świdnica ul. Rynek 25.
10-01-2021 - Bystrzyca dolna 47 Pożar w mieszkaniu na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym 3 - kondygnacyjnym.
15-01-2022 - Pożar pomieszczenia w budynku zamieszkania zbiorowego "Noclegi Kolonia".
22-08-2021 - Jagodnik pożar komórek gospodarczych przylegających bezpośrednio do budynku mieszkalnego. wielorodzinnego.
OSP Witoszów:
18-09-2021 - Pożar budynku wielorodzinnego w miejscowości Świdnica ul. Rynek 25.
10-01-2021 - Bystrzyca dolna 47 Pożar w mieszkaniu na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym 3 - kondygnacyjnym.
15-01-2022 - Pożar pomieszczenia w budynku zamieszkania zbiorowego "Noclegi Kolonia".

Gmina Świdnica

JUŻ NIEBAWEM UCZNIOWIE Z GMINNYCH SZKÓŁ 
ZAWITAJĄ DO NAJWIĘKSZYCH MIAST W POLSCE

Warszawa, Kraków, Wadowice, Poznań, Gniezno, Biskupin. Wrocław, Gdynia, Gdańsk, Malbork, Krasiejów, Opole - te i wiele innych miast w Polsce
już niebawem odwiedzą uczniowie z gminnych placówek oświatowych. Wszystko za sprawą przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" będącego częścią
Polskiego Ładu. Na jego realizację do budżetu gminy trafi ponad 120 tys. zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań
mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego,
tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymen-
towaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
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BARAN Tydzień pełen różnych niespodzianek i
zaskakujących sytuacji. Postaraj się nie okazy-
wać swoich uczuć, szczególnie tych negatyw-
nych. A to dlatego, że wszystko się wspaniale
ułoży i szybko zmienisz swoje nastawienie do
wielu spraw. Nie ufaj osobie spod znaku Wagi. 
BYK Pojawią się nowe możliwości, żeby co
nieco zarobić. Postaraj się wykorzystać każdą,
nawet najmniejszą ku temu okazję. Wkrótce bę-
dziesz miał jakieś nowe wydatki i trochę gotowki
się przyda. Ostatnio jesteś bardzo zaborczy wo-
bec bliskiej osoby, uważaj aby nie przesadzić z
tą zazdrością.

BLIŹNIĘTAZostaniesz uwikłany w jakąś intry-
gę, a to za sprawą swojego gadulstwa i wtykania
nosa w nieswoje sprawy. Będziesz musiał wyka-
zać wiele dyplomacji, aby z niej wybrnąć. Z
pomocą może przyjść jedynie ktoś z Twojej ro-
dziny. Posłuchaj jego rad, a wszystko dobrze się
ułoży. 
RAK Nareszcie los się do Ciebie uśmiechnie. Po-
jawią się nowe perspektywy, z których będziesz
bardzo zadowolony. Całą energię poświęcisz na
realizację nowych planów, które przyniosą wiele
korzyści. Ktoś, kto darzy Cię dużą sympatią wspo-
może Cię w Twoich działaniach. 
LEW Nie ma sensu rozmyślanie nad przeszło-
ścią. Musisz wziąć się w garść i przystosować do
nowych warunków. Poprawa sytuacji finansowej
nieco odmieni Twoje nastawienie do otaczającej
rzeczywistości. Postaraj się więcej czasu spędzać w
gronie przyjaciół i poza domem. 
PANNA Wszystkie Twoje problemy mają chara-
kter przejściowy i nie powinieneś popadać w
rozpacz. Postaraj się więcej uwagi poświęcić do-
mownikom, gdyż ostatnio bardzo ich zaniedba-
łeś. Oczekuj w tym tygodniu na ważną wiado-
mość, z której może wyniknąć wiele dobrego. 
WAGA Ten tydzień nie przyniesie wielu zmian.
Będziesz kontynuował wszystkie swoje zamie-
rzenia, realizował stare zadania, płacił rachunki.
Pomalutku ze wszystkim się uporasz i da Ci to
wiele zadowolenia. Ktoś złoży ci propozycję mi-
łego spędzenia sobotniego wieczoru. Nie odma-
wiaj.
SKORPION Być może w tym tygodniu spot-
kasz kogoś, kto wzbudza Twoje wielkie zaintere-
sowanie. Może będzie to ta wielka miłość na całe

życie. (Nie dotyczy Skorpionów już związa-
nych). Pomyślność w interesach zapewni znacz-
ny przypływ gotówki. Nie szalej jednak z jej
wydawaniem. 
STRZELEC Twoja dawna przyjaźń znowu oży-
je. Za sprawą pewnego wydarzenia zbliżysz się
bardziej do kogoś, z kim kiedyś wiele Cię łączy-
ło. Kolejny raz przekonasz się, że na tą osobę
można liczyć. W pracy może pojawić się drobny
konflikt, dlatego staraj się nie narażać przełożo-
nym. 
KOZIOROŻEC Ktoś złoży Ci ciekawą propo-
zycję, powinieneś jednak starannie ją rozwa-
żyć. Kryje się za nią pewne niebezpieczeń-
stwo, i dobrze byłoby, abyś je przewidział.
Wtedy będziesz mógł z niej skorzystać bez
żadnego zagrożenia. Wahania finansowe nie
potrwają już długo. 
WODNIK Nie licz zbytnio na to, że wszystko
samo się ułoży. Będziesz musiał się bardzo
starać, aby naprawić swoje błędy i aby Ci
wybaczono. Pomyśl czasami z perspektywy tej
drugiej strony. Ciekawie będzie się działo na
gruncie zawodowym. Będziesz miał okazję,
żeby zabłysnąć. 
RYBY Po wielu wyrzeczeniach i ciężkiej pracy
nareszcie osiągniesz upragniony cel. W pełni na
to zasłużyłeś, więc nie przejmuj się krytyką za-
wistnej osoby. W weekend bardzo miło spędzisz
czas w gronie przyjaciół i najbliższych. Doda Ci
to energii na cały nadchodzący tydzień. 

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

U S Ł U G I 
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

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

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

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
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