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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 no-
wą wystawę czasową "Wieża Ratuszowa - po-
wstanie, katastrofa, odbudowa". Ekspozycja
poświęcona jest 55 rocznicy katastrofy budow-
lanej 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

"ZAPATRZENIE" - WERNISAŻ WY-
STAWY GRZEGORZA RATAJCZAKA
kwiecień 2022
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

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
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

Świdnica

ŚWIDNICA PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA
NOWEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA 

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus opracowany zostanie przez zespół zada-
niowy powołany przez prezydent miasta, którego pracę wspierać będą eksperci zewnętrzni. Wprzy-
gotowaniu projektu tego dokumentu bardzo istotny będzie udział świdniczan.

- W pierwszym etapie prac nad strategią miasta zbierać będziemy istotne dane do diagnozy
strategicznej, identyfikowane będą kluczowe wyzwania oraz proponowane kierunki rozwoju miasta.
W ten proces mogą włączyć się mieszkańcy, których zachęcamy do składania uwag, wniosków i
propozycji dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus - mówi Anna Skrzypacz,
dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy.

Strategia jest dokumentem, który w sposób perspektywiczny oraz kompleksowy wskazuje
podejście do wyznaczania i osiągania celów rozwoju gminy. Konieczność opracowania nowej
Strategii wynika zarówno z przesłanek wewnętrznych jak i zewnętrznych uwarunkowań. Wewnętrzne
przyczyny opracowania nowej strategii wynikają z faktu, iż dobiega końca horyzont czasowy obecnie
obowiązującej "Strategii Rozwoju Miasta Świdnica na lata 2017-2023". Coroczne analizy monito-
ringowe wskazują, że większość celów została osiągnięta lub ich realizacja nie jest zagrożona.
Natomiast zmieniający się obraz społeczny, środowiskowy, gospodarczy, czy przestrzenny miasta i
regionu stanowi zewnętrzne uwarunkowania i konieczność weryfikacji oraz zmian dotychczasowych
kierunków rozwoju miasta przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepi-
sów prawa oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców. 

- Istotną kwestią jest też dostosowanie nowej strategii do dokumentów strategicznych opracowa-
nych w perspektywie finansowej 2021-2027 w skali kraju, województwa, powiatu, co w konsekwen-
cji jest podstawą do przygotowania dokumentów programowych w celu pozyskiwania środków
zewnętrznych, w tym unijnych w ramach planowanego nowego okresu programowania- dodaje Anna
Skrzypacz. 

Zainteresowani mogą składać wszelkie uwagi, wnioski i propozycje dotyczące opracowywanego
projektu Strategii do 30 kwietnia br.:
◆ w formie pisemnej przesłanej na adres Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodar-

czego, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 50-100 Świdnica,
◆ w formie elektronicznej przesłanej na adres email:  um@um.swidnica.pl lub za pośrednictwem

platformy usług administracji publicznej ePUAP, bez konieczności podpisywania bezpiecznym
podpisem zaufanym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

◆ ustanie  do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100
Świdnica (pokój 204) w godzinach pracy urzędu.
Informacje i dokumenty związane z procesem opracowania Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy

2030 PLUS prezentowane będą na stronie miasta pod adresem  https://um.swidnica.pl w zakładce:
moje miasto - dokumenty strategiczne.

Świdnica

ŻYCZYLI DWUSTU LAT PANI KAROLINIE
Dokładnie 11 kwietnia sto lat temu, czyli w 1922 roku na świat przyszła szacowna jubilatka, Pani

Karolina Duńkowska, z domu Radomińska. Ten wyjątkowy dzień spędziła w gronie rodziny i
przyjaciół, którzy życzyli kolejnych stu lat w zdrowiu. Listy gratulacyjne z tej wyjątkowej okazji
przesłał Prezydent RP oraz Wojewoda Dolnośląski, a Zastępca Prezydent Świdnicy, Jerzy Żądło i
dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Apolonia Kawka-Szczygieł przekazali nagrodę okolicz-
nościową.

Szacowna jubilatka urodziła się 11 kwietnia 1922 roku we wsi Hałuszczyńce. Miała dwie siostry
i czterech braci. Po ukończeniu szkoły podstawowej zdobyła zawód krawcowej. W 1940 roku wyszła
za mąż za Bronisława. W 1943 roku mąż został powołany do wojska, aby walczyć z okupantem.
Panią Karolinę zwolniono z tego obowiązku, gdyż była jedyną opiekunką starego i schorowanego
dziadka. Po zakończeniu wojny małżeństwo przesiedliło się na ziemie odzyskane, do wsi Ownice -
obecne województwo lubuskie i objęli gospodarstwo rolne. W 1946 roku została mamą syna
Ryszarda, a w 1949 roku - córki Leontyny. Gdy dzieci ukończyły szkołę podstawową, wysyłali je do
szkoły średniej do Świdnicy. W 1965 roku postanowili się przeprowadzić do Świdnicy, aby być bliżej
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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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"ROLAND ABREU & THE CUBAN LA-
TIN JAZZ" (koncert)
24.04.2022, godz. 18.00
Projekt "Music of Buena Vista " jest kolabora-
cją między zespołem "Roland Abreu & The
Cuban Latin Jazz" oraz gwiazdą Kubańskiej
piosenki Yaremi de las Mercedes Kordos. 
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 zespo-
łem. Podczas koncertu usłyszymy największe
przeboje takie jak: Miłość jak wino, Troszecz-
kę ziemi troszeczkę słońca, Tylko w Twoich
dłoniach, Na wielką miłość oraz najnowsze
kompozycje z płyty Statek do Pireusu.
Wstęp 75/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

WALDEMAR MALICKI: "Naga pra-
wda o klasyce"
10.06.2022, godz. 20:00
Czteroosobowy zespół zaprasza na muzycz-
ne widowisko obfitujące w abstrakcyjny hu-
mor, krótkie obserwacje obyczajowe i mnó-
stwo dystansu do samego siebie i otaczają-
cego nas świata. To inteligentna rozrywka,
gdzie skecze muzyczne zderzają się z aktu-
alnymi anegdotami.
Wstęp 120 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

"MIĘDZY PŁOTEM A KOWADŁEM"
(spektakl)
23.04.2022 18:00

www.expressem.eu

syna i córki. Pani Karolina rozpoczęła pracę w Spółdzielni "Nowe Życie" i pracowała tam do przejścia
na emeryturę.

Jubilatka jest babcią czwórki wnuków i prababcią piątki prawnuków.
Foto: archiwum prywatne rodziny

Świdnica

ZAPRASZAMY ŚWIDNICKICH SENIORÓW 
NA  WARSZTATY INTEGRACYJNE W HRONOVIE
Z myślą o świdnickich seniorach (w wieku 60+) i dzieciach (w wieku od 7 do 14 lat) będących

pod ich opieką, miasto Świdnica organizuje kolejne bezpłatne warsztaty integracyjne. Odbędą się
one w sobotę, 23 kwietnia w Hronovie. 

Zapisy od czwartku, 14 kwietnia prowadzić będzie Regionalna Informacja Turystyczna i
Kulturalna w Świdnicy (Rynek 39-40). Organizator gwarantuje bezpłatny przejazd, ubezpiecze-

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


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. Dys-
kretnym przewodnikiem po obcym im świe-
cie uczuć jest "kobieta po przejściach", przy-
jaciółka i partnerka ojca, która jest właści-
cielką sąsiedniego gospodarstwa. Czy uda
się jej pogodzić ogień z wodą, psa z kotem?
Gęste nasycenie zabawnych dialogów i sytu-
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nie oraz obiad. W pierwszych dwóch dniach zapisywać się mogą tylko seniorzy wraz z dziećmi nad
którymi będą sprawować opiekę. W przypadku wolnych miejsc, prowadzone będą zapisy samych
seniorów.

Niezbędne dane do zapisów: imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr telefonu. Wyjazd
planowany jest o godzinie 7.30 z ul. Nauczycielskiej w Świdnicy. Powrót przewidywany jest o
godzinie 18.00. 

 Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń.
Wyjazd organizowany jest w ramach projektu "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współ-
pracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Świdnica

SPOTKANIE Z AGNIESZKĄ DOBKIEWICZ W II LO
30 marca 2022 r. gościła w auli Banacha naszej szkoły autorka poczytnych reportaży - dzienni-

karka Agnieszka Dobkiewicz. W ostatnich dwóch latach wydawnictwo "Znak" wydało dwie książki
pisarki, których tematyka powiązana jest ściśle z obozem w Gross-Rosen.

Jak zauważyła bohaterka spotkania, warto mieć świadomość, że wielka historia nie toczyła się i
nie toczy poza nami. Okazuje się, że odkrywanie archiwów ciągle ma sens, bowiem możemy spojrzeć
na pewne wydarzenia z innej zupełnie perspektywy.

Weronika Żukowska z kl.1d, jedna z prowadzących rozmowę, pytała o sposób pracy nad książką
pt. "Mała Norymberga. Historie katów z Gross-Rosen". Wyjaśniony został znaczący tytuł tego zbioru
reportaży, nawiązującego do słynnego procesu w Norymberdze. Padły pytania o specyfikę dzienni-
karstwa śledczego, a także o tropy prowadzące do lekarza Josefa Mengele. Autorka ujawniła kulisy
swej wędrówki od małej adnotacji zawartej w "Wiadomościach Świdnickich" do fabularnej opowie-
ści o historii sześciu postaci i ich procesów.

Z kolei Martyna Czerniec z kl. 3bg rozmawiała z gościem o zasadzie poszukiwania i selekcji
bohaterek opisanych w drugim zbiorze pt. "Dziewczyny z Gross-Rosen". Publicystka odsłoniła kulisy
spotkań z rodzinami opisywanych kobiet i o zamyśle konstruowania opowieści o młodych kobie-
tach-więźniarkach. Pisarka przyznała, że w tym tomie zawarła bardziej osobistą wypowiedź, anga-
żując się emocjonalnie w jej pisanie. Padały imiona Ruth, Feli, Alizy i Haliny, by spersonalizować
tragiczne losy zapisane w historii uczestniczek makabrycznego Marszu Śmierci.



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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Autorka snuła swą narrację w sposób ciekawy, wplatając w nią fakty, osobiste refleksje, ale i
anegdoty, co zainteresowało uczniów Banacha oraz nauczycieli uczestniczących w spotkaniu.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Powiat Świdnica

STYPENDIA DLA UCZNIÓW
Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół
dla młodzieży oraz wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy za
rok szkolny 2021/2022.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
◆ są uczniami szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki
◆ są tegorocznymi absolwentami szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez

Powiat Świdnicki
O stypendium sportowe mogą ubiegać się także wychowankowie Zespołu Placówek Opiekuń-

czo-Wychowawczych w Świdnicy oraz uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Świdnickiego a
uczęszczający do szkół ponadpodstawowych nieprowadzonych przez Powiat Świdnicki.

Stypendia przyznawane będą w formie jednorazowej Nagrody Starosty Świdnickiego w trzech
kategoriach:

Dla najlepszych uczniów z poszczególnych szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat
Świdnicki, zdających w roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny. (Nagroda Starosty zostanie
przyznana dla dwóch najlepszych maturzystów ze szkoły wytypowanych przez dyrektora szkoły).

Za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świd-
nicki, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w:
◆ konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

acji, okraszone często pikanterią, a jedno-
cześnie z elementami ciepła i liryzmu. Ot,
jak to życie. Świetna gra aktorów. To świeży
oddech w świecie sztuki zdominowanym
przez sensację i farsę. Norm Foster znany
jest od wielu lat polskiemu widzowi z takich
sztuk jak: "Ostra jazda", "Premiera", "Mię-
dzy łóżkami", "Old Love", "Długi ŁYKend",
"Randka w ciemno na dwie pary", "Przygo-
da z ogrodnikiem" i kilku 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 Połatyński
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-
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◆ konkursie lub olimpiadzie w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej
ogólnopolskim.
Za osiągnięcia w zawodach sportowych dla uczniów - sportowców, którzy reprezentowali szkołę

i powiat w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim. Nagrody przyznawane
będą za udział w zawodach półfinałowych i finałowych oraz udział w zawodach sportowych na
szczeblu międzynarodowym.

Kandydatów do stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą zgłaszać wszystkie
podmioty związane ze szkołą lub działalnością oświatowo-wychowawczą, a w szczególności: dyre-
ktorzy szkół, dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy, nauczyciele,
uczniowie, rodzice uczniów, rady rodziców, rady szkół, ośrodki pracy pozaszkolnej.

Stypendia przyznawane będą w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia.
Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać w Starostwie Powiatowym,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica (Biuro Obsługi Klienta, I piętro, pokój 123, tel. 74 85 00
480) lub przesłać drogą mailową na adres ows@powiat.swidnica.pl w terminie do 21 czerwca 2022r.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 85 00 480. Informacje o
przyznaniu stypendium zostaną przekazane uczniom i absolwentom bezpośrednio po rozpatrzeniu
wniosków przez Zarząd Powiatu w terminie do 31 sierpnia 2022 r. Wnioski o przyznanie stypendium
można pobrać na stronach internetowych szkół lub na stronie www.powiat.swidnica.pl

Wzór wniosku: 
https://powiat.swidnica.pl//container/aktualnosci/2022/04/002-01-1649241331.doc

Powiat Świdnica

ZMARŁ STANISŁAW KOWALSKI

W wieku 111 lat zmarł Stanisław Kowalski. Rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondo-
lencje i wyrazy współczucia.

Stanisław Kowalski, najstarszy mieszkaniec Powiatu Świdnickiego, rocznik 1910, swoją spor-
tową przygodę rozpoczął w wieku lat 104. Na Mistrzostwach Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce,
wynikiem 7.50, ustanowił rekord Europy w kategorii M 100 w rzucie dyskiem. Pan Stanisław
ustanowił także nowe rekordy Polski oraz rekordy Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą (4, 27), rzucie
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cznie i odczuwać wspólnie najgorętsze ryt-
my świata na najwyższym poziomie.

"WĄSIK" (spektakl)
26.05.2022 18:00
Wstęp 100 zł; mejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); oganizator: ŚOK

Młody, ciamajdowaty (jak o nim mówią zna-
jomi), bezrobotny młody mężczyzna przy-
gotowuje się na pierwszą wizytę przyszłego
teścia, ortodoksyjnego żyda.
Przygotowania idą zgodnie z planem do mo-
mentu awarii maszynki do golenia, wskutek
czego pod nosem naszego bohatera zostaje
malutki jednak rzucający się w oczy wąsik,
Wąsik, który wszystkim kojarzy się z pew-
nym "dyktatorem", i który tego wieczoru
trochę narozrabia.
Co dziwne, każdy z bohaterów inaczej re-
aguje na widok wąsika. Jak zareaguje przy-
szły tatuś, jak narzeczona, a jak dozorca
bloku? No i jak to wszystko się skończy?
Wszystko wyjaśni się na scenie!
Dobra zabawa i śmiech do łez gwarantują:
Milena Staszuk
Radek Pazura
Michał Koterski
Jarek Boberek
Rafał Cieszyński
Reżyseria: Jan Jankowski
Asystent reżysera: Rafał Grzegorzewski
Scenografia i tłumaczenie: Witold Stefaniak
Kostiumy: Katarzyna Kwiecień

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

"Witaj majowa jutrzenko..."
KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin Konkursu Plastycznego
"Witaj majowa jutrzenko..."

Polska w majowych barwach
3 edycja

Pracownia plastyczna MDK w Świdnicy za-
prasza do udziału w konkursie plastycznym
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dyskiem (7,50) i biegu na 100 m. (34, 50). Jego ostatni start miał miejsce podczas XXV Halowych
Mistrzostw Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce w Toruniu, 12 marca 2016 r.

Stanisław Kowalski był laureatem Nagrody Starosty Świdnickiego "Orła Powiatu".

Świdnica

PŁYWALNIA PRZY ULICY RÓWNEJ W OKRESIE
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Informujemy, że w Wielką Sobotę, 16 kwietnia pływalnia przy ulicy Równej będzie czynna od
godziny 7.00 do 14.00, natomiast w Wielką Niedzielę i Lany Poniedziałek (17, 18 kwietnia) obiekt
będzie nieczynny.

Świdnica

BIEGALI, SKAKALI I PCHALI KULĄ
Mimo trudnych warunków atmosferycznych - mocnego, porywistego wiatru blisko 150 dzieci

wzięło udział w drugiej tegorocznej edycji Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. Zawody,
które odbyły się 7 kwietnia na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy  po raz
pierwszy zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji "Czwartków Lekkoatletycznych". Dzięki
włączeniu w to przedsięwzięcie najlepsi zawodnicy i zawodniczki będą mogły pojechać na zaplano-
wany na czerwiec ogólnopolski finał Czwartków Lekkoatletycznych.

Na starcie stanęło 143 chłopców i dziewcząt. 142 osoby wystartowały w biegach, 29 skakało w
dal, 15 spróbowało swoich sił w pchnięciu kulą. W trakcie zawodów wykorzystano aparaturę
mierzącą czas, którą zakupiono ze środków  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie miasto Świdnica.

Kolejne spotkania w ramach Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych odbędą się 12 maja i
2 czerwca.  Udział w zawodach jest bezpłatny, ale ograniczony tylko dla dzieci i młodzieży
zamieszkującej w powiecie świdnickim. 

Warto dodać, że od kwietniowej edycji, na wybranych dystansach biegowych oraz w konkuren-
cjach technicznych są to również eliminacje do ogólnopolskiego finału Czwartków Lekkoatletycz-
nych, które organizowane są pod egidą Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzieży.  Dzięki temu, że
wyniki ze świdnickich imprez trafią do ogólnopolskiej bazy będziemy mogli wyłonić reprezentację
naszych młodych sportowców, które w czerwcu wyjadą na finał krajowy z udziałem dzieci z całej
Polski.

Wydarzenie współorganizowane jest Świdnicką Grupę Biegową, Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Powiatowe Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy, Urząd Miejski w
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z okazji świąt majowych: Dnia Flagi Rzecz-
pospolitej Polskiej, Święta Konstytucji 3
Maja, Międzynarodowego Dnia Zwycię-
stwa.
Tematyka prac:
pejzaż pokazujący piękno polskiej przyrody,
uroki naszego kraju, piękne i zabytkowe
miasta, klimatyczne wsie, puszcze, lasy, te-
reny rzeczne, górskie, nadmorskie, parki na-
rodowe.
 Polska w barwach świątecznych, przyozdo-
biona flagami narodowymi.
praca o treściach historycznych , odniesiecie
się do wydarzeń ,które upamiętniają majowe
święta.
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysła-
wa Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy.
Pracownia plastyczna "Mansarda"
Uczestnicy konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych ze Świdnicy i powiatu
świdnickiego.
Technika wykonania pracy :
dowolna technika malarska, rysunkowa,
graficzna, techniki mieszane, kolaż, i inne.
Format prac: A4, A3
Prace konkursowe powinny zawierać opis:
Imię i nazwisko autora
Wiek autora
szkoła
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forma kontaktu: nr telefonu
Prace plastyczne należy dostarczyć do Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, ul.
Nauczycielska 2.
Termin dostarczenia prac: 20 kwietnia 2022r.
 Przesłanie prac na konkurs jest równozna-
czne z wyrażeniem zgody na publikację pra-
cy i przetwarzanie danych osobowych.
 Informacje o konkursie ( regulamin, wyniki)
zostaną umieszczone na stronie:
www.mdk.swidnica.pl
Nagrodzone i wyróżnione prace będą pre-
zentowane na stronie internetowej placówki.
Zapraszamy do udziału w konkursie i czeka-
my na wasze prace.

 Koordynator konkursu 
Joanna Waksmundzka

**********************************
MBP Świdnica

"Memory 75"
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy ogłasza kon-
kurs na zaprojektowanie gry planszowej o
tematyce poświęconej 75-leciu Miejskiej
Biblioteki Publicznej pt. "Memory 75".
Regulamin konkursu na zaprojektowanie
gry planszowej pt . "Memory 75"
Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Bib-
lioteka Publiczna w Świdnicy, ul. Francisz-
kańska 18, tel. (74) 640 09 36, e-mail: mul-
timedia@mbp.swidnica.pl
Przedmiot i cele konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojekto-
wanie gry planszowej typu memory o tema-
tyce poświęconej 75-leciu Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Świdnicy, jej działalności
i historii.
2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców
powiatu świdnickiego. Gra może być stwo-
rzona indywidualnie bądź grupowo (do czte-
rech osób) - w gronie rodzinnym lub z przy-
jaciółmi.
3. Celem konkursu jest:
- poszerzenie wiedzy na temat Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świdnicy,
- promocja idei gier planszowych jako cie-
kawego sposobu spędzania wolnego czasu
w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego
nie tylko intelektualnie, ale również społecz-
nie.
Forma dostarczonej pracy
1. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu
tylko jedną grę planszową.
2. Gra ma być oparta na zasadach znanych
gier planszowych typu memory.
3. Projekt gry może być wykonany w dowol-
nej technice, np. fotografia, rysunek, grafika.
4. Składowe projektu:
- opracowanie graficzne 24 par kartoników
formatu 66 cm;
- opracowanie graficzne opakowania gry
(wierzch opakowania), organizator zastrze-
ga sobie prawo częściowego ingerowania w
projekt opakowania (logo i nazwa bibliote-
ki),
- instrukcja przygotowana na oddzielnej
kartce formatu A5.
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Świdnicy, Lokalną Organizacje Turystyczną Księstwo Świdnicko-Jaworskie oraz wielokrotnego
medalistę Mistrzostw Polski w skoku w dal Mateusza Jopka.

BIEG DZIEWCZĘTA (2017 i MŁODSZE) - 60 METRÓW
W kolejnych rubrykach: punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów klasyfikacji

ŚCZL -- liczba startów
1. Nadia Budny (Świdnica): 50 -- 99 -- 2
2. Milena Liszka (Milikowice): 49 -- 99 -- 2
3. Ewa Wełna (Świdnica): 48 -- 93 -- 2 

BIEG CHŁOPCY (2017 i MŁODSI) - 60 METRÓW
W kolejnych rubrykach: punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów klasyfikacji

ŚCZL -- liczba startów
1. Tymoteusz Gryka (Świdnica): 50 -- 99 -- 2
2. Mieszko Lewandrowski (Świebodzice): 49 -- 99 -- 2
3. Kacper Czerwiak (Świdnica): 48 -- 94 -- 2

BIEG DZIEWCZĘTA (2015-2016) - 100 METRÓW
W kolejnych rubrykach: punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów klasyfikacji

ŚCZL -- liczba startów
1. Lena Demczyszak (Czechy): 50 -- 100 -- 2
2. Zola Budny (Świdnica): 49 -- 95 -- 2
3. Liliana Zienkiewicz (Świdnica): 48 -- 96 -- 2

BIEG CHŁOPCY (2015-2016) - 100 METRÓW
W kolejnych rubrykach: punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów klasyfikacji

ŚCZL -- liczba startów
1. Jan Dziedzic (Świdnica): 50 -- 100 -- 2
2. Kostek Rychel (Świdnica): 49 -- 97 -- 2
3. Szymon Zawisza (Świdnica): 48 -- 97 -- 2

BIEG DZIEWCZĘTA (2013-2014) - 200 METRÓW
W kolejnych rubrykach: punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów klasyfikacji

ŚCZL -- liczba startów
1. Iza Majewska (Świdnica): 50 -- 100 -- 2
2. Anna Szczepańska (Jaworzyna): 49 -- 97 -- 2
3. Tosia Cebo (Świdnica): 48 -- 95 -- 2

BIEG CHŁOPCY (2013-2014) - 200 METRÓW
W kolejnych rubrykach: punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów klasyfikacji

ŚCZL -- liczba startów
1. Bartosz Kurek (Grodziszcze): 50 -- 100 -- 2
2. Adrian Matyjak (Świdnica): 49 -- 49 -- 1
3. Kajetan Dzień vel Rakoczy (Ś-ca): 48 -- 97 -- 2

BIEG DZIEWCZĘTA (2011-2012) - 300 METRÓW. ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNO-
POLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

W kolejnych rubrykach: czas -- punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów
klasyfikacji ŚCZL -- liczba startów

1. Zosia Malczyk (Świdnica): 54,51 -- 50 -- 100 -- 2
2. Julia Zaruska (Świdnica): 55,92 -- 49 -- 98 -- 2
3. Julia Klima (Świdnica): 1:00,81  -- 48 -- 96 -- 2

BIEG CHŁOPCY (2011-2012) - 300 METRÓW. ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOL-
SKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

W kolejnych rubrykach: czas -- punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów
klasyfikacji ŚCZL -- liczba startów

1. Bartosz Demczyszak (Czechy): 55,59 -- 50 -- 100 -- 2
2. Borys Święcicki (Świdnica): 59:75 -- 49 -- 49 -- 1 
3. Miłosz Styczeń (Bojanice): 1:02,98  -- 48 -- 97 -- 2

BIEG DZIEWCZĘTA (2009-2010) - 600 METRÓW. ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNO-
POLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

W kolejnych rubrykach: czas -- punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów
klasyfikacji ŚCZL -- liczba startów

1. Luiza Szczepańska (Żarów): 2:18, 30 -- 50 -- 99 -- 2 
2. Emilia Jakacka (Piotrowice Św.): 2:18, 65 -- 49 -- 99 -- 2
3. Julia Rychel (Świdnica): 2:23,45 -- 48 -- 96 -- 2

BIEG CHŁOPCY (2009-2010) - 1000 METRÓW. ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNO-
POLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

W kolejnych rubrykach: czas -- punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów
klasyfikacji ŚCZL -- liczba startów

1. Oskar Walewski (Świdnica): 3:55,82 -- 50 -- 100 -- 2
2. Adam Andrzejewski (Witoszów): 4:03,72 -- 49 -- 98 -- 2
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3. Jan Olszewski (Witoszów): 4:12,19 -- 48 -- 48 -- 1

BIEG DZIEWCZĘTA (2007-2008) - 1000 METRÓW
W kolejnych rubrykach: czas -- punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów

klasyfikacji ŚCZL -- liczba startów
1. Martyna Budzyń (Witoszów):  5:28,21 -- 50 -- 100 -- 2
2. Wiktoria Molińska (Świdnica): 5:36,67 -- 49 -- 95 -- 2
3. Aleksandra Denysiewicz (Świdnica): 5:48,72 -- 48 -- 95 -- 2

BIEG CHŁOPCY (2007-2008) - 1000 METRÓW
W kolejnych rubrykachczas -- punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów

klasyfikacji ŚCZL -- liczba startów
1. Wiktor Terka (Pogorzała): 3:58,00 -- 50 -- 100 -- 2
2. Dorian Pyk (Świdnica): 4:16,63 -- 49 -- 98 -- 2
3. Maciej Dobrowolski (Bystrzyca D.): 4:24,90 -- 48 -- 96 -- 2

SKOK W DAL  DZIECZĘTA (2010, 2011 i młodsze). . ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓL-
NOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

W kolejnych rubrykach: wynik -- punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów
klasyfikacji ŚCZL -- liczba startów

1. Julia Klima 2011 (Świdnica): 3,55 -- 50 -- 50 -- 1
2. Zosia Malczyk 2011 (Świdnica): 2,98 -- 49 -- 49 -- 1
3. Ola Podhorodecka 2011 (Strzegom): 2,86 -- 48 -- 48 -- 1

SKOK W DAL  DZIECZĘTA (2009). . ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

W kolejnych rubrykach: czas -- punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów
klasyfikacji ŚCZL -- liczba startów

1. Ewelina Szczepańska (Żarów): 3,30 -- 50 -- 50 -- 1
2. Judyta Szydłowska (Witoszów): 2,66 -- 49 -- 49 -- 1
3. Emilia Buda (Świdnica): 2,02 -- 48 -- 48 -- 1 

SKOK W DAL CHŁOPCY (2010, 2011 i młodsi). . ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNO-
POLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

W kolejnych rubrykach: czas -- punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów
klasyfikacji ŚCZL -- liczba startów

1. Maciej Cisek 2010 (Świdnica): 3,56 -- 50 -- 50 -- 1 

5. Do każdej pracy konkursowej musi być
dołączony formularz zgłoszeniowy.
6. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłą-
cznie prace autorstwa uczestników, nienaru-
szające praw autorskich osób trzecich, nig-
dzie uprzednio niepublikowane.
Miejsce i termin składania prac
1. Prace należy składać do dnia 29 kwietnia
2022 r.
2. Prace konkursowe wraz z załącznikiem nr
1 należy złożyć lub wysłać na adres: Miejska
Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida, ul.
Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica z dopi-
skiem: Memory 75 - konkurs na grę planszo-
wą; W przypadku zgłoszeń pocztowych li-
czyć się będzie data stempla pocztowego.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia
10 czerwca 2022 r.
4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną
powiadomieni przez Organizatora telefoni-
cznie
oraz drogą mailową.
Prawa autorskie
1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do kon-
kursu tylko i wyłącznie gry planszowe wy-
konane samodzielnie, do których posiadają
wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy pono-
szą pełną odpowiedzialność, związaną z
użyciem przygotowanych i przesłanych prac
konkursowych,
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2. Bartosz Demczyszak 2012 (Czechy): 3,54 -- 49 -- 49 -- 1
3. Arsen Bodnaruk 2010 (Pszenno): 3,45 -- 48 -- 48 -- 1

SKOK W DAL CHŁOPCY (2009). . ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

W kolejnych rubrykach: czas -- punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów
klasyfikacji ŚCZL -- liczba startów

1. Szymon Wiśniewski 2009 (Świdnica): 3,02 -- 50 -- 50 -- 1

PCHNIĘCIE KULĄ DZIEWCZĘTA (2009) - 2 kg. . ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNO-
POLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

W kolejnych rubrykach: wynik -- punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów
klasyfikacji ŚCZL -- liczba startów

1. Zuzia Ucieszyńska 2009 (Wieruszów): 6,80 -- 50 -- 50 -- 1
2. Judyta Szydłowska 2009 (Witoszów: 6,60 -- 49 -- 49 -- 1
3. Emilia Buda 2009 (Świdnica): 4,98 -- 48 -- 48

PCHNIĘCIE KULĄ CHŁOPCY (2009) - 3 kg. . ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOL-
SKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

W kolejnych rubrykach: wynik -- punkty za bieżący start w ŚCZL -- łączna liczba punktów
klasyfikacji ŚCZL -- liczba startów

1. Szymon Wiśniewski 2009 (Świdnica):  4,23 -- 50 -- 50 -- 1
2. Dorian Pyk 2008 (Świdnica): 6,40

Powiat Świdnica

KONFERENCJA PRZED JUBILEUSZOWYM 
50. RAJDEM ŚWIDNICKIM KRAUSE

W czwartek, 31 marca, w sali narad świdnic-
kiego magistratu odbyła się konferencja prasowa
dotycząca organizacji 50. Rajdu Świdnickiego
Krause, który odbędzie się w dniach 22-24 kwiet-
nia 2022 r.

Rajd, jak co roku, przyciąga rzeszę miłośni-
ków sportów samochodowych z kraju i zagrani-
cy oraz najlepszych kierowców rajdowych .

Nowością tegorocznej edycji będzie inaugu-
racja cyklu zawodów pod nazwą Grand Prix
Świdnicy, którego trasa pokrywa się częściowo z
trasą rajdu. Według organizatorów, będzie to do-
skonała okazja dla amatorów, aby pościgać się w
bezpiecznych warunkach a dla profesjonalistów
okazja do przetestowania sprzętu przed zbliżają-
cą się rywalizacją.

W konferencji wzięli udział Prezydent Świd-
nicy Beata Moskal-Słaniewska, Starosta Świdni-
cki Piotr Fedorowicz, Dyrektor Rajdu i Prezes
Automobilklubu Sudeckiego Roman Grygia-
niec, Kierownik Działu Marketingu w firmie
Krause Marek Banach, Prezes Zarządu Funduszu
Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła oraz trium-
fator zeszłorocznej edycji Rajdu Świdnickiego -
Kacper Wróblewski.

OSiR Świdnica

DWÓJKI -
MINISIATKÓWKA

CHŁOPCÓW KLAS 4 SP
Sporo emocji przysporzył turniej Dwójek

minisiatkówki chłopców klas czwartych szkół
podstawowych, który odbył się w piątek 11
kwietnia w Hali Zawiszów przy SP 1 w Świdnicy.
Trzy przybyłe na zawody reprezentacje świdnic-
kich podstawówek rywalizowały systemem każ-
dy z każdym do dwóch wygranych setów. Wszy-
stkie mecze po bardzo wyrównanej walce koń-
czyły się dopiero w tie-breaku. Najlepiej w tur-
nieju wypadli młodzi siatkarze z SP 6, którzy
najpierw pokonali drużynę SP 8 a następnie ze-
spół SP 6. O drugim miejscu zadecydował, jak
się później okazało, pierwszy mecz pomiędzy
ósemką i czwórką. W tie-breaku lepsi byli za-
wodnicy SP 8. Aby zachęcać młodzież do aktyw-

ciąg dalszy na str. 19

a w szczególności pełną odpowiedzialność
za naruszenie praw osób trzecich.
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jedno-
znaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na pub-
likowanie danych osobowych zgodnie z
ustawą
o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie
się przez Organizatora jego imieniem i na-
zwiskiem w celach informacyjnych oraz
zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia
za korzystanie
ze zdjęć, w tym w szczególności wynagro-
dzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stro-
nie internetowej oraz inne przypadki publi-
cznego udostępniania zdjęć.
4. Uczestnicy konkursu składając swój pod-
pis na formularzu zgłoszenia, oświadczają,
że posiadają autorskie prawa majątkowe do
przekazanej pracy konkursowej w formie
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nego rywalizowania w sporcie regulamin minisiatkówki zakłada, że w pierwszym secie gra dwójka
zawodników plus rezerwowy, natomiast w drugim secie gra drugi skład co zwiększa ilość uczestni-
ków zawodów. Turniej w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022" zorganizowany został
przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na zakończenie turnieju organizator przygotował dla
drużyn pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni zostali też najlepsi zawodnicy: Błażej
Wieliczko (SP 4), Feliks Dudek (SP 6), Jakub Skrzypacz (SP 8/.

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

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

OSiR Świdnica

DWÓJKI - MINISIATKÓWKA DZIEWCZĄT KLAS 4 SP

ciąg dalszy na str. 22

gry planszowej i wyrażają zgodę na ich nie-
odpłatne publikowanie, rozpowszechnianie
w celach promocyjnych.
5. Uczestnik konkursu przenosi na Organi-
zatora autorskie prawa majątkowe na nieod-
płatne, bezterminowe i nieograniczone co do
terytorium wykorzystywanie przez Organi-
zatora gier planszowych zgłoszonych do
konkursu na różnych polach eksploatacji, w
szczególności: druku w dowolnej liczbie eg-
zemplarzy oraz zamieszczenia ich w interne-
cie.
6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regu-
laminu.
Kryteria oceny prac konkursowych
1. W celu oceny prac konkursowych zosta-
nie powołana przez Dyrektora Biblioteki
Komisja oceniająca nadesłane prace kon-
kursowe.
2. Komisja dokona oceny nadesłanych gier
planszowych wg następujących kryteriów:
- walory artystyczne,
- zgodność tematu,
- oryginalność i pomysłowość,
- przejrzystość zasad gry,
- estetyka pracy wykonania,
- jakość techniczna.
Nagrody
Organizator przewiduje jedną główną na-
grodę w postaci bonu podarunkowego do
Salonów sieci Empik:
I nagroda - bon o wartości 200 zł oraz pięć
egzemplarzy zwycięskiej gry planszowej
własnego projektu.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostatecz-
na i nieodwołalna.

Załącznik nr 1:
https://mbp.swidnica.pl/wp-content/uploa
ds/2022/04/zgoda_konkurs.pdf
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Zawodniczki SP 105 zwyciężyły w turnieju
Dwójek minisiatkówki dziewcząt klas czwartych
szkół podstawowych. Zawody w ramach
"Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022" od-
były się w piątek 8 kwietnia w sali gimnastycznej
sto piątki. Do imprezy organizowanej przez
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji przystąpiły cztery reprezentacje świdnickich podstawówek. Zespoły rozegrały turniej system każdy z każdym w
meczach do dwóch wygranych setów. Zawodniczki SP 105 pierwsze swoje dwa spotkania wygrały bez problemów pokonując najpierw drużynę SP 4 a
następnie zespół SP 6. Podobnie dwa zwycięstwa z szóstką i czwórką odniosły siatkarki z SP 1. Mecz o pierwsze miejsce pomiędzy tymi drużynami
okazał się bardzo wyrównany zwłaszcza w drugim secie. Ostatecznie lepsze okazały się zawodniczki SP 105. W meczu o miejsce trzecie siatkarki SP 6
bez problemów pokonały SP 4. Na zakończenie turnieju organizator przygotował dla drużyn pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnione zostały też
najlepsze zawodniczki: Julia Klima (SP 1), Hanna Kozioł (SP 4), Natalia Olichwer (SP 6), Aleksandra Leśniowska (SP 105).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 105 - 10 pkt    2. SP 1 - 8 pkt    3. SP 6 - 7 pkt    4. SP 4 - 6 pkt

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

IGNERHOME POLONIA-STAL ŚWIDNICA WYRÓŻNIONA CERTYFIKATEM PZPN
Biało-zielony klub po raz kolejny został doceniony przez naszą krajową centralę. IgnerHome Polonia-Stal Świdnica otrzymała srebrny certyfikat w

programie Certyfikacji PZPN. Pod uwagę wzięty został tradycyjnie wysoki poziom szkolenia i odpowiednia jakość treningów, baza szkoleniowa, czy
kwalifikacje trenerów.   

Pierwsze grafiki z klubami którym przyznano certyfikaty w programie Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawiły się już po koniec
poprzedniego tygodnia, ale oficjalne potwierdzenie do klubu IgnerHome Polonia-Stal Świdnica przyszło w poniedziałek, 11 kwietnia. Nabór do trzeciej
edycji programu ruszył z początkiem marca, następnie odbyły się dwie wizyty, które miały zadecydować o udziale klubu w tym bardzo prestiżowym,
ale i wymagającym przedsięwzięciu. Była to zapowiedziana wizyta kontrolna podczas której trener monitorujący sprawdzał bazę szkoleniową, sprzęt
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sportowy i poprawność wszelkich dokumentów. Następnie odbyła się decydująca i niezapowiedziana wizyta monitorująca podczas której pod uwagę
wzięty został poziom przeprowadzonych zajęć sportowych z zawodnikami. Kontrolowana została grupa żaków trenera Patryka Paszkowskiego i młodzicy
trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka. Wizyta okazała się sukcesem, treningi stały na dobrym poziomie sportowym i zostały ocenione
bardzo wysoko.  

Po dwóch pozytywnie zakończonych wizytach można zatem było w miarę optymistycznych nastrojach oczekiwać decyzji Komisji Weryfikacyjnej
programu Certyfikacji PZPN. Decyzja oficjalnie nadeszła w poniedziałek, 11 kwietnia, a IgnerHome Polonia-Stal Świdnica otrzymała srebrny certyfikat
Polskiego Związku Piłki Nożnej o jaki zresztą aplikowała. W trzecim cyklu programu na terenie Dolnego Śląska objętych systemem Certyfikacji PZPN
jest jedynie 10 klubów (poziom gwiazdek: 1 złota, 3 srebrne i 6 brązowych).   

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl 

Polonia Stal Świdnica

ZNÓW MUSIELI GONIĆ
Zwykło się mówić, że zwycięzców  się nie sądzi Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica nie mają z  pewnością za sobą najlepszych zawodów

w sezonie 2021/2022, męczyli się  przez dłuższą część spotkania, rozegrali fatalne 10 minut, ale w końcu  wskoczyli na właściwe obroty i zaliczyli
przełamanie, odwracając losy  rywalizacji z WKS-em Wierzbice.

ciąg dalszy na str. 23



O pierwszej części gry można w zasadzie  napisać, że się odbyła, choć rozpoczęło się dość interesująco. Już w 4.  minucie piłka wpadła do wierzbickiej
sieci, ale sędzia asystent podniósł  chorągiewkę w górę, sygnalizując pozycję spaloną Damiana Kasprzaka.  Chwilę później mieliśmy odpowiedź rywali
i dwie fantastyczne interwencje  Bartłomieja Kota, który najpierw obronił uderzenie z wnętrza pola  karnego, a następnie jeszcze dobitkę. Trzecia próba
wpakowania piłki do  naszej siatki była na szczęście niecelna. Biało-zieloni seryjnie bili  rzuty rożne, ale nie byli w stanie sforsować dobrze
zorganizowanej  defensywy WKS-u Wierzbice. Nasze ataki przybrały nieco na sile w  końcówce premierowej odsłony. Najpierw dobrze futbolówkę w
pole karne  dorzucił Patryk Paszkowski, ale Robert Myrta nie zdołał wpakować jej do  bramki WKS-u. Strzału z dystansu próbował też występujący w
roli  kapitana Andrii Kozachenko, lecz piłkę zdołał odbić bramkarz drużyny  przeciwnej.

Niestety świdniczanie myślami byli  jeszcze w szatni rozpoczynając drugą część gry i wyraźnie na nią "nie  dojechali". Strata goniła stratę, a pod
bramką gospodarzy robiło się  coraz bardziej nerwowo. Z mocnym zagraniem od Andrieja Kozachenko nie  poradził sobie Tomasz Trzyna, nie pomogli
też obrońcy, którzy w porę nie  przerwali akcji i w 49. minucie za sprawą trafienia Dominika Kubonia  WKS Wierzbice wyszedł na prowadzenie.
Miejscowi starali się wejść na  wyższe obroty, sygnał do ataku dał Tomasz Trzyna, groźnie uderzając z  dystansu. Wyrównanie nastąpiło równe 10 minut
po utracie gola.  Podopieczni Grzegorza Borowego wymienili serię podań, ostatecznie z  narożnika pola karnego piłkę idealnie dorzucił Damian Kasprzak,
a akcję  głową jeszcze lepiej zamknął Robert Myrta. Kilkadziesiąt sekund później  było już 2:1 dla IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, kiedy to uderzeniem
z  bardzo ostrego kąta bramkarza gości zaskoczył Sebastian Białasik. Mocno  walczący przez godzinę przeciwnicy zaczęli nieco opadać z sił, a do  tego
utrata dwóch goli w tak krótkim odstępie czasu podcięła im  skrzydła. WKS nie wrócił już do gry choćby z pierwszej części meczu, a  do tego kilka
minut później ponownie musiał wyciągać piłkę z własnej  sieci. W 69. minucie znakomicie rywala minął wprowadzony chwilę  wcześniej na boisko
młody Paweł Michta (rocznik 2004) i w sytuacji jeden  na jednego nie dał szans bramkarzowi przyjezdnych. To trafienie  ustaliło wynik rywalizacji na
3:1 dla IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.

Biało-zieloni po raz drugi w tym sezonie  pokonali WKS Wierzbice, będąc pod ścianą. W obu spotkaniach  przegrywaliśmy 0:1. Na boisku rywali
odwrócenie losów pojedynku  nastąpiło w znacznie bardziej dramatycznych okolicznościach, bowiem dwa  trafienia zanotowaliśmy dopiero w
doliczonym czasie tamtej konfrontacji.  Tym razem do roboty zabraliśmy się znacznie szybciej. Po zakończeniu  sobotniego meczu wybrano najlepszych
zawodników drużyn. W szeregach  miejscowych został nim Paweł Michta, w drużynie gości zdobywca gola  Dominik Kuboń. Warto odnotować fakt,
że na ostatnie minuty na boisku  pojawił się najlepszy strzelec świdniczan, Szymon Tragarz, dla którego  był to pierwszy mecz od miesiąca po odniesieniu
urazu w starciu  przeciwko Sokołowi Marcinkowice (12 marca).

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - WKS Wierzbice 
3:1 (0:0)

Skład: Kot, Paszkowski,  Kasprzak, Stachurski, Kozachenko, Białas (57’ Dubas), Białasik (76’  Gliwa), Pasek (65’ Michta), Trzyna, Zygadło (84’
Tragarz), Myrta (80’  Migas).
Skrót VIDEO (Mariusz Ordyniec): https://www.youtube.com/watch?v=PH3SvunqHIo&feature=emb_logo 

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Powiat Świdnica

NOWY CHODNIK W DZIERZKOWIE

6 kwietnia, odbył się odbiór inwestycji pod nazwą "Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Dzierzków".
Zakres prac obejmował:

◆ budowa ciągów pieszych (chodników) z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (szara/czerwona) - 453,40 m2
◆ przy przejściach chodnik wyposażony w rampy krawężnikowe wraz z żółtą kostką brukową o specjalnej strukturze dla łatwiejszej identyfikacji

miejsca przekroczenia jezdni dla osób niewidomych lub słabowidzących (kostka żółta z wypustkami).
◆ budowa oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych.
◆ nowe oznakowanie pionowe oraz poziome grubowarstwowe wraz z dodatkowymi elementami BRD, ustawiono 80 m barier ochronnych.

Wartość zadania to kwota 415.407,63 zł. z czego 200.000 zł. to dofinansowanie w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Reszta
funduszy to wkład własny powiatu.

W odbiorze wzięli udział Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Zygmunt Worsa, Wójt Dobromierza Jerzy Ulbin, Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Krystian Ulbin, Marek Olesiński Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego oraz przedstawiciele
wykonawcy i mieszkańców Dzierzkowa.

Zadania dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla
pieszych na 2021 r.

foto: Starostwo Powiatowe

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
01.04.2022r. godz. 12.30 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące kobiety, która zasłabła na dworcu
autobusowym przy ulicy Kolejowej. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej i wezwano pogotowie ratunkowe. Poszkodowana została
przewieziona do szpitala "Latawiec".
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03.04.2021r. godz. 19.09  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego przy ulicy Parkowej. Skierowany na miejsce
patrol zlokalizował wskazana osobę. Ustalono, że jest to bezdomny, który ma rozległe niegojące się rany nogi i nie może poruszać się samodzielnie.
Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala "Latawiec". Osobie tej wielokrotnie oferowano pomoc,
jednak nigdy nie skorzystał z propozycji umieszczenia w schronisku dla bezdomnych.

04.04.2022r. godz. 16.08 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego w podwórzu jednego z
budynków przy ulicy Kotlarskiej. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam znanego z licznych interwencji bezdomnego. Z mężczyzną nie można
było nawiązać żadnego kontaktu. Na  miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Ratownikom również nie udało się nawiązać kontaktu z nietrzeźwym.
Został on przewieziona do szpitala "Latawiec".

04.04.2022r. godz. 19.56 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące mężczyzny spożywającego alkohol i
palącego papierosy na poczekalni dworcu autobusowego przy ulicy Kolejowej. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Na miejscu zastano
znanego z licznych wcześniejszych interwencji Piotra G. W tej sprawie zostanie skierowany do sądu kolejny wniosek o ukaranie.

07.04.2021r. godz. 22.23 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące mężczyzny który załatwił swoje potrzeby
fizjologiczne w przejściu podziemnym na terenie dworca PKP Świdnica Miasto. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam znanego z wcześniej-
szych interwencji bezdomnego. Za zwoje zachowanie odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

info: SM Świdnica

Gmina Świdnica

MAMY LAUREATA 
Z radością informujemy, że Oliver Boesl z klasy VIIb Szkoły Podstawowej w Witoszowie

Dolnym został laureatem prestiżowego konkursu zDolny Ślązak z języka niemieckiego. Tytuł
laureata uprawnia go m. in. do przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodsta-
wowej oraz zwolnienia z trzeciej części egzaminu ósmoklasisty - języka obcego.

Finał, czyli ostatni etap tego konkursu po eliminacjach szkolnych i powiatowych, odbył się 11
marca 2022 roku we Wrocławiu. Finałowy test sprawdzał umiejętność czytania i słuchania ze
zrozumieniem, pisania, wiedzę na temat krajów niemieckiego obszaru językowego, znajomość
bardziej zaawansowanej gramatyki i leksyki, a także znajomość treści wyznaczonej lektury, którą
uczniowie musieli przeczytać w języku niemieckim. Oliver musiał wykazać się bardzo dobrymi
umiejętnościami językowymi i dużą wiedzą. Dołączył do grona najlepszych uczniów województwa
dolnośląskiego z języka niemieckiego.

Organizatorem konkursów przedmiotowych zDolny Ślązak jest Dolnośląski Kurator Oświaty we
współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Konkursy zDolny Ślązak
są realizowane w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i są skierowane do uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.

Gmina Świdnica

WSPOMAGAMY WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Sala Narad Urzędu Gminy Świdnica po raz kolejny wypełniona została oryginalnymi, barwnymi, starannie przygotowanymi wielkanocnymi
ozdobami, przygotowanymi przez wychowanków i opiekunów z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie.

Poza świątecznymi ozdobami, znalazły się tu także pacynki, obrazy na płótnie, łapacze snów, poszewki na poduszki, skrzyneczki na biżuterię i wiele
innych, pięknych przedmiotów.

Zebrane środki pieniężne pozwolą WTZ w Mokrzeszowie na sfinansowanie najważniejszych działań, realizację założonych celów i zakup
najpotrzebniejszego placówce sprzętu.

Gmina Świdnica

ZA NAMI GMINNY JARMARK WIELKANOCNY
9 kwietnia w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pszennie odbyła się prezentacja tradycyjnych stołów wielkanocnych, palm i pisanek

w ramach gminnego Jarmarku Wielkanocnego.
Zebranych przywitała wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, podkreślając radość z możliwości spotkania się w tak licznym gronie, w tak radosnej

atmosferze. Goście wydarzenia mieli możliwość zapoznania się z tradycyjnymi świątecznymi potrawami i wypiekami, oraz rękodziełami przygotowa-
nymi przez mieszkańców naszej gminy i gmin zaprzyjaźnionych.

www.expressem.eu24
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 Wśród wystawców znaleźli się także obywatele Ukrainy którzy przebywają na terenie gminy Świdnica. Na swoich stoiskach prezentowali ukraińskie
pielmieni (odpowiednik pierogów), chleby korowaj, kutie, sękacze, ciasta.

Przygotowane zostało także specjalne stanowisko, gdzie najmłodsi goście Jarmarku mogli puścić wodze fantazji i kreatywności i ozdabiać babeczki
kolorowymi pysznościami.

O oprawę artystyczną Jarmarku zadbały zespoły "Ale Babki" i "Kapela Zdzicha" z Witoszowa Dolnego.

Świdnica

IV EDYCJA PÓL NADZIEI
W czwartkowe przedpołudnie w symbolicz-

nym geście dla chorych, ich rodzin oraz po to, by
promować ideę niesienia pomocy, gminne Koła
Gospodyń Wiejskich wraz z wójt gminy Świdni-
ca Teresą Mazurek i dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury Krzysztofem Jasem wzięły
udział w Żółtym Marszu Nadziei organizowa-
nym przez Hospicjum w Świdnicy.

Inicjatywa była zwieńczeniem IV edycji "Pól
Nadziei" czyli akcji o charakterze promocyjnym,
przypominającym jak wielką wagę ma idea wo-
lontariatu. To także wzmocnienie i uwrażliwienie
społeczeństwa na niesienie bezinteresownej po-
mocy osobom chorym. Przedstawiciele władz
samorządowych oraz służb mundurowych i in-
stytucji, a także stowarzyszeń na co dzień dzia-
łających na terenie powiatu świdnickiego wspól-
nie z przedszkolakami ze świdnickich przedszko-
li pomaszerowali dookoła świdnickiego rynku.
Członkinie KGW dla najmłodszych uczestników
marszu przygotowały słodki poczęstunek. Było
kolorowo, wesoło i muzycznie.

Gmina Świdnica

DZIECI KOLORUJĄ A RODZICE ZAŁATWIAJĄ FORMALNOŚCI ZWIĄZANE
Z OTRZYMANIEM NR PESEL CZY MELDUNKU

Od 16. marca 2022 r. obywatele Ukrainy
ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku
z konfliktem na Ukrainie. W Urzędzie Gminy
Świdnica od tego czasu nadano już blisko 380
numerów PESEL.

Jest to niestety czasochłonny proces. Aby
umilić naszym gościom czas oczekiwania,
przygotowaliśmy specjalne stanowisko dla
najmłodszych, gdzie znajdują się polsko-ukra-
ińskie kolorowanki edukacyjne. Celem, który
założyli sobie twórcy kolorowanki, jest choć
chwilowe wytchnienie i kontakt dzieci z "nor-
malnym światem". Solidarność z drugim czło-
wiekiem to gest piękny i szlachetny. Dlatego z
myślą o dzieciach i ich opiekunach stworzyli-
śmy plastyczny kącik w Urzędzie Gminy, aby
choć na chwilę skupić uwagę na innym wymia-
rze rzeczywistości.
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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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BARAN Tydzień pełen różnych niespodzia-
nek i zaskakujących sytuacji. Postaraj się nie
okazywać swoich uczuć, szczególnie tych ne-
gatywnych. A to dlatego, że wszystko się
wspaniale ułoży i szybko zmienisz swoje na-
stawienie 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
będziesz miał jakieś nowe wydatki i trochę
gotowki się przyda. Ostatnio jesteś bardzo za-
borczy wobec bliskiej osoby, uważaj aby nie
przesadzić z tą zazdrością.

BLIŹNIĘTA Zostaniesz uwikłany w jakąś in-
trygę, a to za sprawą swojego gadulstwa i
wtykania nosa w nieswoje sprawy. Będziesz
musiał wykazać wiele dyplomacji, aby z niej
wybrnąć. Z pomocą może przyjść jedynie ktoś
z Twojej rodziny. Posłuchaj jego rad, a wszy-
stko dobrze się ułoży. 
RAK Nareszcie los się do Ciebie uśmiechnie.
Pojawią się nowe perspektywy, z których bę-
dziesz bardzo zadowolony. Całą energię po-
święcisz na realizację nowych planów, które
przyniosą wiele korzyści. Ktoś, kto darzy Cię
dużą sympatią wspomoże Cię w Twoich dzia-
łaniach. 
LEW Nie ma sensu rozmyślanie nad przeszło-
ścią. Musisz wziąć się w garść i przystosować
do nowych warunków. Poprawa sytuacji fi-
nansowej nieco odmieni Twoje nastawienie do
otaczającej rzeczywistości. Postaraj się więcej
czasu spędzać w gronie przyjaciół i poza do-
mem. 
PANNA Wszystkie Twoje problemy mają
charakter przejściowy i nie powinieneś po-
padać w rozpacz. Postaraj się więcej uwagi
poświęcić domownikom, gdyż ostatnio bar-
dzo ich zaniedbałeś. Oczekuj w tym tygo-
dniu na ważną wiadomość, z której może
wyniknąć wiele dobrego. 
WAGA Ten tydzień nie przyniesie wielu
zmian. Będziesz kontynuował wszystkie swo-
je zamierzenia, realizował stare zadania, płacił
rachunki. Pomalutku ze wszystkim się uporasz
i da Ci to wiele zadowolenia. Ktoś złoży ci
propozycję miłego spędzenia sobotniego wie-
czoru. Nie odmawiaj.
SKORPION Być może w tym tygodniu spot-
kasz kogoś, kto wzbudza Twoje wielkie zain-

teresowanie. Może będzie to ta wielka miłość
na całe życie. (Nie dotyczy Skorpionów już
związanych). Pomyślność w interesach za-
pewni znaczny przypływ gotówki. Nie szalej
jednak z jej wydawaniem. 
STRZELEC Twoja dawna przyjaźń znowu
ożyje. Za sprawą pewnego wydarzenia zbli-
żysz się bardziej do kogoś, z kim kiedyś wiele
Cię łączyło. Kolejny raz przekonasz się, że na
tą osobę można liczyć. 
KOZIOROŻEC Jesteś zaniepokojony, że
nie nadchodzi długo oczekiwana przesyłka.
Cierpliwości! Skontaktuj się ze swoim przy-
jacielem, potrzebuje teraz Twojej pomocy.
Jego problem jest naprawdę niewielki i ra-
zem dacie mu z pewnością radę. Sytuacja
finansowa bez zmian. 
WODNIK Otrzymasz bardzo ciekawą propo-
zycję. Ktoś ułatwi Ci zarobienie dodatkowych
pieniędzy. Będziesz tylko musiał lepiej zorga-
nizować sobie czas. Nie powinienieś przepu-
ścić takiej okazji. Nie popadaj w przesadne
sprzeczki ze swoim partnerem, nie ma co się
kłócić o takie drobnostki. 
RYBY Za bardzo wszystko i wszystkich
krytykujesz. Wynikają z tego same niemiłe
sytuacje. Więcej tolerancji! Czasami warto
wysłuchać racji innych osób. Pomimo wszy-
stko, będziesz miał bardzo dobry tydzień w
interesach. Pewne posunięcia przyniosą du-
ży zysk. 

◆ 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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

www.expressem.eu

http://www.nowak-az.pl



