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W skrócie...

Świdnicka Majówka

1 maja
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SOLI-
DARNOŚCI LUDZI PRACY
godz. 12.00 
Przemówienia okolicznościowe, złożenie
kwiatów
miejsce: Pomnik Zwycięstwa, pl. Grunwal-
dzki

2 maja
DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
godz. 16.30 
Przywitanie uczestników, przekazanie Flagi
Narodowej Harcerzom przez Panią Prezy-
dent, odśpiewanie hymnu, przemówienie
Pani Prezydent
godz. 17.00 
Gala flagowa oraz wspólny polonez miesz-
kańców Świdnicy.
Zapraszają zespoły Krąg i Mokrzeszów
miejsce: Rynek

3 maja
ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO
MAJA UROCZYSTOŚCI ROCZNICO-
WE NA OSIEDLU MŁODYCH
godz. 11.50 
Zbiórka pocztów sztandarowych na placu
przed kościołem pw. NMP Królowej Polski
na Osiedlu Młodych
godz. 12.00 
Wystąpienie okolicznościowe Pani Prezy-
dent. Program artystyczny w wykonaniu ze-
społów Krąg i Mokrzeszów pt. "Maj - rocz-
nica pięknych serc!"
godz. 12.30 
Msza Święta w kościele pw. NMP Królowej
Polski
miejsce: ul. Księdza Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego

8 maja
NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE
godz. 11.30
Zapalenie znicza w Miejscu Pamięci na
cmentarzu przy ul. Słowiańskiej 
delegacja: Prezydent Miasta, Starosta Świd-
nicki, Prezesi Związków Kombatanckich,
Harcerze
godz. 12.00
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycię-
stwa na pl. Grunwaldzkim

***
25-29.04.2022 godz. 10.00 
"Odkoduj Zwycięską" - warsztaty STEM,
które uczą podstaw programowania i kodo-
wania. Warsztaty organizowane dla grup -
obowiązują zapisy
miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna - Wy-
pożyczalnia Naukowa i Czytelnia Czaso-
pism, ul. Franciszkańska 18
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna 

Świdnica

KATYŃ - UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE
Na placu św. Małgorzaty  13 kwietnia br, odbyły się uroczysości upamiętniające zbrodnię

katyńską. Uczestniczyli w nich kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze,
harcerze.

Podniosły charakter tego wydarzenia związany jest z samą historią rosyjskiego ludobójstwa
popełnionego na oficerach Wojska Polskiego podczas drugiej wojny światowej. Bestialsko zamor-
dowani Polacy juz wtedy dali świadectwo metod działania rosjan.

Termin "zbrodni katyńskiej" kojarzony jest w oczywisty sposób z miejscowością Katyń na terenie
Rosji, wsią położoną w obwodzie smoleńskim nad rzeką Dniepr.

To właśnie w Katyniu spoczywa 4421 oficerów Wojska Polskiego, przywiezionych z obozu w
Kozielsku, w którym przebywali od jesieni 1939 roku.

Należy jednak pamiętać, że zbrodnie NKWD i doły śmierci do których trafili bestialsko zamor-
dowani obywatele polscy, obejmowały poza Katyniem inne miejsca Rosji sowieckiej: Kalinin (dzisiaj
Twer) Miednoje, Cherson, Kuropaty na Białorusi, Kijów- Bykownię i Charków na Ukrainie oraz inne
jeszcze nie odkryte.

Katyń to symbol zbrodni sowieckiej dokonanej na Polakach wczesną wiosną 1940 roku. Podo-
bnie jak symbolem straszliwych zbrodni dokonywanych przez Niemców stał się Auschwitz. 

foto: MDK Świdnica

Świdnica

ZAPRASZAMY NA FESTYN CHARYTATYWNY
W najbliższą niedzielę, 24 kwietnia o godz. 12.00 startuje charytatywny turniej piłkarski służb

mundurowych i festyn rodzinny pn. pod nazwą "Policja dzieciom", "Wstąp do policji" oraz "Czysta
Świdnica". 

Jak zapewniają organizatorzy na uczestników festynu czekają liczne atrakcje: występ Orkiestry
KWP  we Wrocławiu, pokazy sprzętu służb mundurowych, pokaz umiejętności psa służbowego i
wiele innych. Serdecznie zapraszamy, niedziela 24 kwietnia godz. 12.00 hala sportowa przy ulicy
Galla Anonimia 1 w Świdnicy.

Świdnica

PRZEBUDUJĄ DWA PODWÓRKA
Przebudowane mają zostać podwórka wewnątrz kwartałów ulic: Franciszkańska - Konopnicka -

Grodzka oraz Grodzka - Kotlarska w Świdnicy. Miasto ogłosiło przetarg, a zainteresowane firmy
mogą składać oferty do 27 kwietnia. 

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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25.04-6.05.2022 godz. 9.00
"Patriotyczne poranki" - zajęcia edukacyj-
no-literackie dla grup przedszkolnych i klas
I-III - obowiązują zapisy.
miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna - Fi-
lia nr 2, ul. Słobódzkiego 21
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna 

26.04.2022 godz. 9.30 
Finał Konkursu Pięknego Czytania "Polska
jest piękna"
miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna - Fi-
lia nr 1, ul. Wrocławska 44
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna,
Szkoła Podstawowa nr 6

29.04 2022
Wystawa plenerowa "Vivat Konstytucja"
miejsce: Rynek
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury 

1.05.2022 godz. 9.00
Giełda staroci, numizmatów i osobliwości 
miejsce: Rynek 
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

1.05.2022 godz. 9.00-13.00
Konkurs Sygnalistów Myśliwskich "O Kry-
ształowy Róg" 
miejsce: Teatr Miejski, Rynek 

2.05 2022 godz. 11.00
"Zielony patriotyzm" - zapraszamy mieszkań-
ców na Skwer z dzikami, aby zasadzić roślinę
w ozdobionej przez siebie doniczce "handma-
de", a następnie zabrać ją do domu; miejsce:
Skwer z Dzikami, ul. Franciszkańska 18
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna 

2.05.2022 godz. 11.00
"Szlakiem świdnickich zabytków epoki
Konstytucji 3 Maja" - spacer familijny, miej-
sce: zbiórka pod głównym wejściem do
ŚOK, Rynek 45
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

5.05.2022 godz. 16.30
Wernisaż konkursu plastycznego "Witaj ma-
jowa jutrzenko - Polska w majowych bar-
wach"

www.expressem.eu

Nawierzchnie podwórek są w bardzo złym stanie technicznym. Ogromna ilość dziur, kolein i
nierówności utrudnia przemieszczanie się pieszych i poruszanie się samochodów. 

W ramach rewitalizacji śródmiejskiej przestrzeni przewidziano budowę parkingów, chodników,
placów zabaw, jak również nasadzenie zieleni - traw, bylin, krzewów ozdobnych i drzew. Powstaną
także zadaszone miejsca gromadzenia odpadów. Wybudowane zostaną murki oporowe, nowe insta-
lacje elektryczne oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami na retencję wody.
Na podwórkach pojawią się nowe elementy małej architektury, czyli kosze na odpadki, ławki, słupki
uliczne, stojaki rowerowe i trejaże. Zaplanowano też montaż i ekspozycję średniowiecznej płyty
kamiennej (epitafium) w prześle muru przy ul. Franciszkańskiej.

- Zastosowane zostaną elementy zielono - niebieskiej infrastruktury, poprzez wprowadzenie
elementów retencji wody takich jak: zbiorniki na retencję wody, studnie chłonne, dachy zielone.
Tereny po przebudowie będą miał charakter ciągów pieszo - jezdnych, placów oraz deptaków.
Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców  oraz walorów estetycznych
centrum miasta - obszaru objętego rewitalizacją-mówi Andrzej Nowak, dyrektor Wydziału Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury 

8.05.2022
Zwycięstwo! - realizacja krótkiego filmu na-
wiązującego do zwycięstwa czytelnictwa
nad informacją online. Ogłoszenie konkursu
na zdjęcie obrazujące zwycięstwo książki
nad informacją z internetu. Najlepsze 
i najbardziej kreatywne zdjęcie zostanie na-
grodzone. Rozstrzygnięcie konkursu: 13
maja. Wydarzenie online
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna 

8.05.2022 godz. 10.00
Turniej Szachowy "IV Memoriał Szachowy
Salo Landaua"
miejsce: Hala sportowo-widowiskowa im.
Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul. Galla Ano-
nima 1
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury 

13.05-19.06.2022
Wystawa Przemysłu i Rzemiosła z 1892 ro-
ku - wystawa czasowa prezentująca historię
ekspozycji odbywającej się u schyłku XIX
w. w południowej części Parku Młodzieżo-
wego i na obszarze zajmowanym dzisiaj
przez "Czerwone koszary", jeszcze wów-
czas nieistniejące 
miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Ry-
nek 37
Organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

**********************************
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 katastro-
fy budowlanej do której doszło 5 stycznia
1967 roku, w wyniku której świdnicki Ry-
nek na blisko 45 lat pozbawiony został swo-
jego symbolu.
Wstęp N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica
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Przypomnijmy, że miasto na realizację tej inwestycji otrzymało promesę z Rządowego Funduszu
Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 950 000 zł

Firmy swoje oferty mogą składać do 27 kwietnia. Planuje się, że prace  powinny zakończyć się
w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

foto: Daniel Gębala/UM Świdnica

Świdnica

POMÓŻ KAMILOWI
Cześć, jestem Kamil i mam 21 lat. Od kiedy pamiętam, rodzice próbowali zaszczepić we mnie i

w moim rodzeństwie swoją wielką pasję do sportu. Ledwie zacząłem chodzić, a już nauczyli mnie
jeździć na nartach. Potem doszły również inne dyscypliny - piłka nożna, siatkówka, koszykówka,
pływanie i kolarstwo. Próbując niemalże wszystkiego, miałem okazję posmakować różnych rodzajów
aktywności fizycznej, jednak moje serce skradła jedna - karate. Zacząłem je trenować mając ledwie
pięć lat i nie przestałem przez kolejne trzynaście, reprezentując klub Zarzewie Prudnik. Dopiero
szykując się do matury musiałem zrobić krótką przerwę, a ostatecznie wyjechałem na studia do

Wrocławia. Mimo to, kiedy wracałem do rodzinnego miasta, nadal zdarzało mi się przyjść na trening,
choć teraz bardziej jako pomocnik trenera w zaszczepieniu pasji do karate u młodych zawodników.

W trakcie mojej kariery sportowej udało mi się zdobyć pierwszy stopień mistrzowski - 1 dan
(czarny pas) oraz brązowy medal na Mistrzostwach Polski. Swoje sukcesy zawdzięczam wspa-
niałym trenerom Tadeuszowi i Jolancie Brudniak, których podopieczni wielokrotnie zostawali
mistrzami Polski i Europy, a których lubię nazywać moimi drugimi rodzicami. Także moje
rodzeństwo może pochwalić się sporymi sukcesami, starszy brat jest Mistrzem Polski, Europy i
Wicemistrzem Świata, a młodsza siostra Mistrzem Polski, zaś na Mistrzostwach Europy zajęła
siódme miejsce. Karate było więc obecne w moim życiu nie tylko na treningach, ale i w domu.
Dziś, choć jestem studentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku mechanika i budowa
maszyn (a czas który spędzałem na macie, teraz w głównej mierze spędzam na siłowni), karate
nadal zajmuje większą część mojego serca. Wierzyłem, że kiedyś, po studiach, uda mi się wrócić
do trenowania.

Jednakże los miał dla mnie inne plany.
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Dnia 9 września 2021 roku dowiedziałem
się, że mam guza mózgu o średnicy 5 cm. Nie
było czasu na zamartwianie się, musiałem szyb-
ko poddać się ryzykownej operacji, której podjąć
się mogło tylko dwóch neurochirurgów w Polsce.
Operacja odbyła się 9 listopada 2021 r. i trwała
piętnaście godzin, na szczęście, dzięki wybitnym
zdolnościom profesora Piotra Ładzińskiego, za-
kończyła się sukcesem. Guz został wycięty. Do-
szło jednak do porażenia nerwów po prawej stro-
nie ciała a także nerwu VI odwodzącego, przez
co mam zeza zbieżnego, oraz nerwu VII twarzo-
wego, przez który nie funkcjonuje lewa strona
mojej twarzy i nie domyka się lewa powieka oka.

Okazało się więc, że czeka mnie kolejna ope-
racja, dzięki której mógłbym normalnie funkcjo-
nować, a polegająca na zespoleniu nerwu VII
twarzowego z nerwem podjęzykowym. Zadania
podjął się profesor Przemysław Kunert i podob-
nie jak w przypadku pierwszej operacji, wszy-
stko poszło zgodnie z planem, dzięki znakomitym umiejętnościom pana profesora. Jednakże w
przypadku tej operacji, efekty nie są natychmiastowe, a dla ich wystąpienia konieczna jest niemal
półtoraroczna rehabilitacja. Niestety, ale w przypadku zabiegów finansowanych przez NFZ, prakty-
cznie przez następne dwa lata nie mam żadnych szans na wolny termin na zabieg lub turnus
rehabilitacyjny, co oznacza, że będę musiał skorzystać z kosztownych usług prywatnych. Nie mogę
bowiem tak długo czekać i zaprzepaścić efektów operacji.

Dodatkowo pojawiła się kolejna komplikacja. Od czasu pierwszej operacji jestem bardzo nara-
żony na stany zapalne i ubytki w rogówce, z którymi bardzo ciężko walczyć. Wskutek tego moja
rogówka jest w tak fatalnym stanie, że nawet najlepsi specjaliści w Polsce nie mogą mi powiedzieć,
czy oko w ogóle uda się uratować. Trzyma się ono jedynie na tzw. błonie Descementa, która może
pęknąć w każdej chwili. Aby temu zapobiec, muszę używać dwóch - trzech komór wilgotnych na
dobę, kropli, żeli, oraz brać antybiotyki, co również jest bardzo kosztowne.

Przez całe swoje życie, chyba jak każdy sportowiec, ze wszystkimi problemami potrafiłem poradzić
sobie sam. W karate stajesz na macie bez drużyny za plecami, co nauczyło mnie samodzielności. Jest mi
niezwykle ciężko przyznać choćby przed samym sobą, że rzeczy, które mnie spotkały w ostatnim czasie,
zdecydowanie mnie przerosły, a co dopiero przyznać się do tego przed innymi i poprosić o pomoc. Jednak
zamykając się w sobie, przez długi czas zachowywałem się jak obrażone na cały świat nieznośne dziecko.
Na szczęście spotkałem na swojej drodze panią Monikę Włodarczyk, psychoonkolog z Dolnośląskiej
Fundacji Onkologicznej, dzięki której znów zacząłem być wesołym chłopakiem, który zrozumiał, że
czasem trzeba poprosić o pomoc. Zwłaszcza, gdy jest ona naprawdę potrzebna.

Dziś więc nie boję się w końcu przyznać, że potrzebuję wsparcia, że sam sobie nie poradzę. Nie boję
się powiedzieć, że chciałbym po prostu zjeść zupę nie martwiąc o to, że wszystko wyleci mi z buzi. Że
chciałbym znowu normalnie widzieć. Chciałbym móc pójść w góry, na basen, a najbardziej na trening.
Chciałbym także wrócić do nauki, rozwijać się i spełniać zawodowo. Chciałbym móc normalnie żyć.

Link do zrzutki:
https://zrzutka.pl/nierowny-pojedynek?fbclid=IwAR3HxMaY-Yh4IUONG1NvkwIoMMeDv
YdCJAnvlttwSMjoaexDn8y0Qhpg5vM

WERNISAŻ WYSTAWY MALAR-
STWA I GRAFIKI ARTYSTÓW UKRA-
IŃSKICH
22.04.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na wernisaż wystawy malar-
stwa i grafiki artystów ukraińskich mieszka-
jących w Świdnicy połączony ze sprzedażą
prac. Część dochodu przeznaczona będzie
na pomoc Ukrainie.
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa;
organizator: ŚOK

TRUSKAWKA #2: Disorder + In The Na-
me of God + Wisielec [metal]
 22.04.2022, godz. 20:00
Tym razem zamieszamy w metalowym kot-
le. Tradycyjna kuchnia regionalna, tylko lo-
kalne składniki!
Wstęp 15/20 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

"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

"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

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECY-
TATORSKI
25.04.2022, godz. 10:30

ciąg dalszy na str. 8
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Świdnica

WYMIEŃ FOLIÓWKĘ NA EKO-REKLAMÓWKĘ
Kolejna edycja akcji "Wymień foliówkę na eko-reklamówkę" przed nami. Już od 21 do 22

kwietniaświdniczanie będą mogli wymienić reklamówki wykonane z plastiku na bardziej przyjazne
środowisku, materiałowe torby z logiem "Czysta Świdnica". Do mieszkańców trafiło ich już ponad
4500 sztuk.

Bądź Eko, nie wybieraj plastiku
Celem akcji jest eliminacja wszechobecnych tzw. "foliówek" z naszego otoczenia. Każda nasza

decyzja w trakcie robienia zakupów może mieć zbawienny wpływ na środowisko. Wybierając
konkretne artykuły, zwracajmy chociażby uwagę na to, w jaki sposób są zapakowane. Im mniej
opakowany jest dany produkt, tym lepiej. Oczywistą podstawą jest zmiana własnych nawyków
zakupowych, szczególnie przy kasie, gdzie na klientów czekają płatne, plastikowe reklamówki, w
które najczęściej pakujemy zakupy. Wyprodukowanie jednej torebki foliowej zajmuje sekundę.
Używamy jej pokonując drogę ze sklepu do domu, czyli średnio 20 - 30 minut. Pierwsza wyproduko-
wana na świecie torba foliowa jeszcze się nie rozłożyła. Upłynęło od tego czasu bowiem 50 lat, a
potrzebnych jest dziesięć razy tyle! 

Zagrożenie jest poważne
Alternatywą dla tzw. "foliówek" są torby wykonane z materiału takiego jak bawełna albo juta.

Są zdecydowanie bardziej wytrzymałe od swoich "sztucznych" odpowiedników, ale przede wszy-
stkim nie są obciążeniem dla środowiska. Rocznie przez foliówki umiera na świecie 2 miliony
zwierząt - pokazują dane statystyczne. Połknięta torebka foliowa może utknąć w ich przewodzie
pokarmowym. Zwierzęta morskie mylą jednorazówki z pokarmem. Dla ryb to śmiertelna pułapka,
wpadają w nie i duszą się lub umierają z głodu. Ptaki wodne zaplątują się w foliówki podczas
nurkowania. 

Zmiana jest w nas
Każdy mieszkaniec Świdnicy może taką torbę dostać praktycznie za darmo. Wystarczy, że w

okresie od 21 do 22 kwietnia zgłosi się do Urzędu Miejskiego w Świdnicy do Wydziału Gospodarki
Odpadami, do pokoju nr 2 i zostawi jedną plastikową reklamówkę, a w zamian otrzyma ekologiczną
torbę wykonaną z materiału.

- Od samego początku akcje ekologiczne organizowane przez Wydział Gospodarki Odpadami
Urzędu Miejskiego cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Istotną kwestią w
zakresie prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów jest edukacja, która traktowana jest przez nas
priorytetowo - mówi Krystian Werecki, dyrektor wydziału. 

Świdnica

AKTYWNI 24h PO RAZ PIĄTY
Po raz piąty świdniczanie podejmą próbę pobicia rekordów w jeździe 24-godzinnej na rowerze

stacjonarnym, biegu na bieżni mechanicznej oraz ergometrze wioślarskim.Celem akcji jest promo-
wanie i popularyzacja wśród mieszkańców Świdnicy jazdy na rowerze, biegania, zdrowego trybu
życia i rodzinnego spędzania czasu.Wydarzenie nosi hasło "Wracamy", gdyż jest wznawiane po
okresie pandemii. 

Każdy może mieć w tym swój udział. Zapraszamy do Galerii Świdnickiej. Start o godzinie 9.00
w sobotę, 21 maja, a koniec dokładnie 24 godziny później - o godzinie 9.00 w niedzielę, 22 maja.
Wszystko w ramach kolejnej edycji akcji AKTYWNI 24. 

- W ustanawianiu rekordówudział wezmą zaproszeni goście, kolarze, biegacze oraz wszystkie chętne
osoby, które serdecznie zachęcam do wspólnej zabawy. W 2019 roku rowerzyści wykręcili 896,7 km
spalając 20.744 kcal. Biegacze wybiegali 315,33 km, a na ergometrze pokonano dystans 311,243 km -
dodaje Radosław Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

ciąg dalszy na str. 10

Tegoroczne eliminacje do Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego zostaną przepro-
wadzone w nieco odmiennej formule niż
zazwyczaj. 25 kwietnia o godz. 10.30 w
Świdnickim Ośrodku Kultury (Rynek 43)
przesłuchania do OKR - połączone z war-
sztatami - poprowadzi Andrzej Błażewicz.
Wstęp wolny; miejsce: ŚOK (Rynek 43);
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

ŚWIDNICKA ŚRODA LITERACKA:
SPOTKANIE Z JAKUBEM SKURTY-
SEM
27.04.2022, godz. 18:00
Zapraszam na spotkanie z Jakubem Skurty-
sem! Ten doktor, historyk literatury i krytyk,
pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim;
zajmuje się głównie historią literatury XX
wieku i najnowszej, problemami awangard
literackich oraz nowymi metodologiami w
humanistyce; pisze przede wszystkim o po-
ezji.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
01.05.2022, 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
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Od 2014 roku przy ulicy Traugutta 7 w Úwidnicy z powodzeniem funkcjonuje 
Technikum Ortopedyczne. Od wrzeúnia 2022 roku zostanie równieý urucho-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych 

TECHNIK WETERYNARII

Technikum Weterynaryjne i Technikum Ortopedyczne 
w Úwidnicy

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

www.toswidnica.pl                 sekretariat@sced.pl



Miasto Świdnica posiada oficjalne rekordy Polski z jazdy na rowerze, biegu na bieżni mechani-
cznej oraz jeździe ergometrze. W tym roku wracamy po pandemii, aby spróbować pobić swoje
wyniki. Nowością będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa. Każdy może stworzyć swój zespół
(4 osoby) i rywalizować z innymi na wszystkich urządzeniach. Oczywiście można zgłaszać się
również indywidualnie. 

Warunkiem wzięcia udziału jest wysłanie zgłoszenia poprzez specjalny formularz rejestracyjny
dostępny na stronie: http://sport.swidnica.pl

Ustanowienie nowych rekordów nie jest jedynym celem jaki postawili sobie organizatorzy.
Każdy przebyty przez uczestników kilometr będzie przemnożony przez 1 zł i uzbierana w ten sposób
kwota zostanie przeznaczona na wsparcie Fundacji Fizjotriterapia Łukasza Malaczewskiego, z którą
od lat współpracują świdniccy sportowcy.W trakcie wydarzenia przewidziane są atrakcje dla odwie-
dzających Galerię Świdnicką.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.Organizatorami imprezy są:Urząd Miejski w Świdnicy,
Galeria Świdnicka, Well Fitness Galeria Świdnicka przy współpracy Świdnickiej Grupy Biegowej
oraz CrossBox74.

foto: UM Świdnica

ciąg dalszy na str. 11

XX KONKURS SYGNALISTÓW MY-
ŚLIWSKICH
01.05.2022, godz. 09:00
Główną atrakcją dla publiczności będzie
plenerowy występ laureatów i zespołów
uczestniczących w konkursie oraz koncert
Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki ło-
wieckiej i Leśnej Okręgu Wałbrzyskiego
PZŁ "Odgłosy Kniei" na świdnickim Ryn-
ku.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK /
Rynek; organizator: ŚOK

RAZEM DLA POKOJU
07.05-08.05.2022, godz. 20:00
24-godzinny koncert "Razem dla Pokoju" to
artystyczne czuwanie w intencji pokoju z
udziałem artystów z Ukrainy, Polski i innych
krajów.
Wstęp wolny (wejściówki); miejsce: Ko-
ściół Pokoju; organizator: 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-
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nowsze kompozycje z płyty Statek do Pireu-
su.
Wstęp 75/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
"WARP TRAVELERS"
13.05.2022, godz. 19:00
Zapraszamy na premierową trasę nowego
projektu muzycznego pod nazwą Warp Tra-
velers. Artyści, znani ze swobodnego poru-
szania się po szerokim spektrum stylistycz-
nym, zaprezentują w pełni autorski program.
Zapowiada się prawdziwie muzyczno-kos-
miczna podróż.
Wstęp 25/30 zł; miejsce: dziedziniec pod
Wieżą Ratuszową; organizator: ŚOK

"ROBOTRONS - Niepokonani Aniołowie
Galaktyki"
14.05.2022, godz. 17:00
Przedstawienie "ROBOTRONS - Niepoko-
nani Aniołowie Galaktyki" charakteryzuje
się kompletną innowacją, rozmachem oraz
znakomicie rozwiniętą interakcją aktorów z
widzami, której uwieńczeniem i wielką atra-
kcją, zarówno dla dzieci jak i rodziców jest
wspólna sesja zdjęciowa z bohaterami po
zakończeniu spektaklu!
Wstęp 60/50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

XXX FESTIWAL PIOSENKI PRZED-
SZKOLNEJ
24.05-30.05.2022, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza do udziału w Festiwalu Piosenki
Przedszkolnej! Tegoroczny terminarz: 24 i
25 maja 2022, godz. - przesłuchania konkur-
sowe - godz. 10.00 30 maja 2022, godz. -
Finał - godz. 10.00
Wstęp wolny; 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
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
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Świdnica

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
W piątek, 22 kwietnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy

rozpocznie się XL sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. 
Wręczona zostanie Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego", przy-

znana przez Sejmik Dolnośląski wieloletniemu samorządowcowi Świdnicy na wniosek Stowarzy-
szenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
Następnie medale "PRO BONO POLONIAE", PRO PATRIA" odbiorą osoby zasłużone dla Związku
Sybiraków , odznaczone przez Ministra ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek
Zarządu Koła Sybiraków w Świdnicy.

Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy oraz Komendant Straży Miejskiej przedstawią
informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa publicznego w 2021 roku na terenie miasta oraz zamie-
rzenia planowane do realizacji na najbliższe lata. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Świdnicy oraz Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicyomówią stan zabezpieczenia
przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2021 roku na terenie
miasta, a także zamierzenia planowane do realizacji na najbliższe lata. 

Radni rozpatrywać będą 9 projektów uchwał. 

Powiat Świdnica

19 A - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Zarząd Powiatu w Świdnicy na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 roku zarekomendował do

realizacji zadania publiczne z zakresu art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Prosimy o dostarczenie zaktualizowanych kosztorysów, wskazanie osób upoważnio-
nych do podpisania umowy wraz z numerem pesel oraz numer konta bankowego celem przygotowa-
nia umowy.

W załączeniu informacja o przyznanych kwotach dofinansowania z zakresu wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa.

Rozstrzygnięcie konkursu 19a link:
https://powiat.swidnica.pl//container/aktualnosci/2022/04/005-01-1649847130.pdf

MBP Świdnica

LICEALIŚCI PISZĄ OPOWIADANIA
Od 1 do 5 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się seria warsztatów pisarskich dla

licealistów ze Świdnicy. Spotkania prowadziła Barbara Elmanowska. W projekcie wzięły udział trzy
klasy, jedna z II Liceum Ogólnokształcącego, prowadzona przez panią Mariolę Mackiewicz oraz dwie
klasy III Liceum, prowadzone przez Aleksandrę Kulak i Annę Wojtek-Morawską.

Spotkania składały się z elementów wykładu oraz typowych warsztatów kreatywności i pisania,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na pisanie opowiadań.

Warsztaty z młodzieżą są częścią warsztatów pisarskich, które od lat odbywają się w Bibliotece.
Od 3 lat kończy je wydanie antologii tekstów uczestników. W poprzednich latach były to różne
rodzaje twórczości, poezja, proza, proza poetycka. W tym roku warsztat dotyczy wyłącznie pisania
małej prozy.

W antologii spotkają się zatem teksty dorosłych uczestników z tekstami młodzieży z wymienio-
nych klas licealnych. To wyjątkowa okazja do publikacji w tak młodym wieku, a sam warsztat do
nauki i rozwijania pasji pisania.

ciąg dalszy na str. 15









OSiR Świdnica

PRZED NAMI 50. RAJD ŚWIDNICKI KRAUSE
Nadchodzący weekend (23-24 kwietnia) będzie należał do kierowców i fanów szybkiej jazdy.

Wszystko za sprawą jubileuszowego 50 . Rajdu Świdnickiego Krause!
Do udziału w zawodach zgłosiły się 82 załogi. 64 duety powalczą w ramach rundy RSMP, a 18

załóg w rajdówkach sprzed lat to uczestnicy historycznego czempionatu.
Po dwóch latach przerwy Rajd Świdnicki-Krause powrócił do tradycyjnego wiosennego terminu

i po raz siódmy w ciągu ostatnich 10 lat rozpoczyna walkę o tytuły rajdowych mistrzów Polski. W
dwóch poprzednich sezonach obostrzenia związane z pandemią COVID-19 wymusiły przesunięcie
Rajdu Świdnickiego-Krause na październik.

Rajd Świdnicki-Krause, wcześniej znany jako Rajd Elmot, organizowany jest od 1972 roku, a
od 1978 roku nieprzerwanie stanowi rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

14 zgłoszonych załóg przywiezie do Świdnicy samochody klasy R5/Rally2, czyli najszybsze i
najbardziej zaawansowane konstrukcje, jakimi można się ścigać na krajowych oesach. Najpopular-
niejszą rajdówką w tym gronie jest Skoda Fabia Rally2 evo, którą dysponować będzie sześć duetów.
Cztery załogi zapowiedziały start w Hyundaiach i20 R5.

Z pierwszym numerem startowym do rywalizacji ruszą triumfatorzy ubiegłorocznej edycji Rajdu
Świdnickiego-Krause, czyli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo). Za
reprezentantami ORLEN Team ustawiono Sylwestra Płachytkę i Jacka Nowaczewskiego (Skoda
Fabia Rally2 evo), którzy w 2020 i 2021 roku stawali na podium w Świdnicy. Trójkę na rajdówkę
naklei Adrian Chwietczuk (Skoda Fabia Rally2 evo). Olsztynianin nie ujawnił jeszcze nazwiska
pilota. Jedyni obcokrajowcy w stawce - Tom Kristensson i Andreas Johansson otrzymali czwarty
numer startowy. Szwedzi skorzystają z Hyundaia i20 R5 z polskiego zespołu Kowax 2BRally Racing.
Pierwszą piątkę listy zgłoszeń zamyka Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia Rally2 evo). Dwukrotny
rajdowy mistrz Polski stanie przed szansą dołączenia do grona znakomitych rekordzistów tej imprezy,
czyli Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Nieodżałowani mistrzowie triumfowali w tych zawodach
pięciokrotnie. W drodze do tego celu Grzyba pilotować będzie Adrian Sadowski.

Do startów samochodami klasy R5/Rally2, a konkretnie Hyundaiami i20 R5 wracają również
Łukasz Byśkiniewicz oraz Marcin Słobodzian. Pierwszemu notatki podyktuje Daniel Siatkowski, a
drugiemu Michał Poradzisz.

Łącznie samochodami z napędem na cztery koła dysponować będzie 27 załóg. Wśród nich są dwa
duety zgłoszone w klasie 3, w której rywalizują zawodnicy w samochodach Rally3. Mowa o Kamilu Bolku
z Łukaszem Jastrzębskim, którzy kontynuują starty Fordem Fiesta Rally3 oraz Marcinie Kowalu z
Sebastianem Lenkowskim, którzy do tego samego samochodu przesiadają się z Mitsubishi Lancera.

37 zgłoszeń to załogi w samochodach z napędem na jedną oś. Nie ma wśród nich obrońców tytułu
w kategorii 2WD, czyli Jakuba Brzezińskiego z Dariuszem Burkatem. Najwyżej rozstawieni w tzw.

dalekiej prowincji, nie widział swojego syna,
Drew, szesnaście lat. Przyjeżdża on właśnie do
ojca z wizytą. Ta wzruszająca komedia opo-
wiada historię dwóch mężczyzn, syna i ojca,
którzy są zbyt uparci na to, żeby otworzyć
swoje serca jeden na drugiego. Nie radzą sobie
z okazywaniem uczuć. Rozdzieleni na lata,
dziś jako dorośli mężczyźni, stają wobec siebie
zupełnie bezradni, czupurni, przytłoczeni
emocjami i oślim uporem, do których wstydzą
się przyznać. Tworzy to mnóstwo zabawnych
sytuacji. Dyskretnym przewodnikiem po ob-
cym im świecie uczuć jest "kobieta po przej-
ściach", przyjaciółka i partnerka ojca, która jest
właścicielką sąsiedniego gospodarstwa. Czy
uda się jej pogodzić ogień z wodą, psa z kotem?
Gęste nasycenie zabawnych dialogów i sytu-
acji, okraszone często pikanterią, a jednocześ-
nie z elementami ciepła i liryzmu. Ot, jak to
życie. Świetna gra aktorów. To świeży oddech
w świecie sztuki zdominowanym przez sensa-
cję i farsę. Norm 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
kilku innych.
Obsada:
Olga Borys / Magdalena Wójcik / Maja Ba-
rełkowska

ciąg dalszy na str. 16
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ośce są ubiegłoroczni II wicemistrzowie Polski - Błażej Gazda i Maciej Mikuliszyn (Peugeot 208
Rally4). Do identycznej rajdówki wsiądzie znany z równie szybkiej, co efektownej jazdy Adam
Sroka, pilotowany przez Patryka Kielara. Do samochodu Rally4 przesiada się także triumfator
ubiegłorocznego pucharu debiutanta, czyli Gracjan Predko, który na prawy fotel Renault Clio zaprosił
doświadczonego Bogusława Browińskiego.

O wynikach rywalizacji w 50. Rajdzie Świdnickim-Krause zdecydują rezultaty uzyskane na 10
odcinkach specjalnych o łącznej długości blisko 120 km. Cztery próby zostają rozegrane popołudniu
i wieczorem w sobotę, 23 kwietnia. Pozostałe sześć zaplanowano na niedzielę, 24 kwietnia.

***
W imieniu organizatorów prezentujemy zbiór przejazdów poglądowych wszystkich odcinków

tegorocznego rajdu
OS 1/4 "Świdnica - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego"
https://youtu.be/JYPQVPIYuwY
OS 2 "Świdnica - Zagórze Śl. Puchar Dziećmorowic"
https://youtu.be/JtuklW4wGFw
OS 3 "Walim - Rościszów"
https://youtu.be/Y5KjeGOziNA
OS 5/8 "Ludwikowice - Kamionki"
https://youtu.be/7E5B8mIjlFw
OS 6/9 "Rościszów - Walim"
https://youtu.be/G2tZiFlrPBI
OS 7/10 "Zagórze Śl. - Świdnica"
https://youtu.be/6uv3iG-nloQ

Mapy rajdu: https://rajdkrause.pl/trasa/

Godziny zamknięcia dróg: https://rajdkrause.pl/godziny-zamkniecia-drog/

Szczegóły imprezy na stronie internetowej rajdu: https://rajdkrause.pl/
foto na okładce: OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

WIELKANOCNA
SOBOTA SPORTOWEJ

MŁODZIEŻY
To była pracowita Sobota Wielkanocna dla

młodzieżowych drużyn IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica występujących w ligach wojewódz-
kich. O punkty powalczyli juniorzy starsi, junio-
rzy młodsi, trampkarze i młodzicy. Co cieszy,
bilans jest na plus...

Zaczynamy od najstarszych, młodzieżowych
piłkarzy w biało-zielonych barwach, czyli junio-
rów starszych z I ligi wojewódzkiej. Podopieczni
Jakuba Rosiaka gościli na swoim terenie Moto-
Jelcza Oława i mieli ochotę dopisać do swojego
dorobku ósmy z rzędu komplet punktów. Wiado-
mo było, że łatwo nie będzie, bowiem goście
wiosną spisywali się dotąd bardzo przyzwoicie,
pokonując choćby tydzień wcześniej wyżej no-
towaną Lechię Dzierżoniów 3:0. Od początku
spotkania rozgrywanego na bocznym boisku Świd-
nickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oglądaliśmy
piłkarskie szachy i niezłe widowisko. Finalnie dru-
żyny schodziły po 45 minutach do szatni przy
bezbramkowym remisie. Po zmianie stron miejsco-
wi podkręcili nieco tempo, a nasza przewaga się
nieco uwidoczniła. W 56. minucie znakomicie w
polu karnym odnalazł się Oskar Czyż, nawinął
jednego z oławskich obrońców i precyzyjnym
strzałem nie dał bramkarzowi rywali żadnych szans
na skuteczną interwencję. Po utracie gola goście
próbowali odpowiedzieć, ale uczciwie trzeba przy-
znać, że bliżej było podwyższenia rezultatu meczu,
niż wyrównującego trafienia. Finalnie nic się nie
zmieniło - juniorzy starsi IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica pokonali 1:0 Moto-Jelcza Oława. 

IgnerHome Polonia-Stal Ś-ca
 - Moto-Jelcz Oława 

1:0 (0:0)
Skład: Przyborowski, Markowski, Tragarz, Czo-
chara, Dubojski, Kaźmierczak, Okarmus (89’ Za-
lewski), Dyś (82’ Kawiński), Czyż (75’ Jajko)
Król (67’ Metelica), Sałata (60’ Staroń). 

ciąg dalszy na str. 19

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
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***
Z jednym punktem ze stolicy Karkonoszy wrócili z kolei do domu juniorzy młodsi IgnerHome

Polonii-Stali Świdnica. Biało-zieloni dowodzeni przez trenera Tomasza Oleksego podzielili się
punktami z miejscowymi Karkonoszami Jelenia Góra, będącymi liderami tabeli. Pierwsza połowa
była wyrównana i podobnie jak w starciu z udziałem juniorów starszych zakończyła się bezbramko-
wym rezultatem. Strzelanie w tym spotkaniu rozpoczęli przyjezdni. Do sieci miejscowych piłkę
wpakował Emil Migas i było 1:0 dla świdniczan. W końcówce inicjatywę przejęli przeciwnicy i
zdołali wyrównać za sprawą Oliwiera Jonkisza, ustalając końcowy wynik pojedynku na 1:1. 

Karkonosze Jelenia Góra - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
1:1 (0:0)

Skład: Janas, Bujak, Kruczek, Ratajczak, Król (87’ Malinowski), Kałwak, Gliwa, Ptak, Migas,
Szewczyk (80’ Zaczyński), Błasz (82’ Lipiński).  

***
Trampkarzom IgnerHome Polonii-Stali Świdnica przyszło się zmierzyć na własnym terenie z

gośćmi z Legnicy. Podopieczni Piotra Krygiera rywalizowali na sztucznym boisku z Miedzią
Legnica, rozgrywając naprawdę niezłe zawody. Biało-zieloni przegrywali już 0:2 po golach Jakuba
Sośnickiego i Jarosława Czerwika. Szczególnie ta pierwsza sytuacja wzbudziła kontrowersje, gdyż
miejscowi reklamowali faul na bramkarzu. Świdniczanie zdołali się jednak podnieść i odpowiedzieli
golem Marka Kaźmierczaka. Gospodarze w drugiej połowie próbowali szukać swoich szans na
wyrównanie. Trafili jednak przeciwnicy, a konkretnie Filip Zięba oraz Dawid Zawicki i zrobiło się
4:1. Świdniczanie nie dawali szans za wygraną, ale byli w stanie zmniejszyć tylko rozmiary porażki
na 2:4. Ostatniego gola ustrzelił Szymon Manijak. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Miedź Legnica 
2:4 (1:2)

Skład: Janowicz, Kołodziejczyk, Urbańczyk, Bednarczyk, Dudzic, Zawiła, Kaźmierczak, Mani-
jak, Pieńkowski, Pierzchała, Jarosz, Kubicki, Kuśnierz, Bereś, Redlica, Ladenberger.

***
Drugą wygraną tego dnia zanotowaliśmy we Wrocławiu podczas meczu Parasola Wrocław z

IgnerHome Polonią-Stal Świdnica. Biało-zielona drużyna młodzików prowadzona przez trenerów
Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka uporała się z gospodarzami, wygrywając różnicą trzech
trafień. Na listę strzelców w obozie gości wpisali się Krystian Monica, Wiktor Duda i Filip Stelmach.

Parasol Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:3 (0:2)

Skład: Sikora, Jedliński, Ungurian, Paluch, Zwierzyna, Stelmach, Duda, Dudek, Monica, Poli-
tański, Zawada, Orzechowski, Kozar, Migas, Maliszewski.  

tekst: www.polonistal.swidnica.pl

OSiR Świdnica

ZBLIŻA SIĘ
MARCONI DUATHLON ŚWIDNICA 2022

Na 8 maja planowana jest kolejna edycja Marconi Duathlon Świdnica. Organizatorzy - Żelazna
Świdnica przypominają o trwających zapisach!

Zapisy prowadzone są w serwisie datasport pod linkiem: 
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6773&fbclid=IwAR2TpQY1V
xsdBnVztd8M_uYl9lXkllcGePOTqYmI5Sq3UulrctoXn9dDhE0

Duathlon to oczywiście dwie z trzech części klasycznego triathlonu: bieg i jazda na rowerze.
Zawody Marconi Duathlon Świdnica odbędą się na dwóch dystansach:

1. CLASSIC: 10 km biegu (4 pętle), 40 km kolarstwa (4 pętle), 5 km biegu (2 pętle)
2. SPRINT: 5 km biegu (2 pętle), 20 km kolarstwa (2 pętle), 2,5 km biegu (1 pętla).
Rywalizacja kolarska w konwencji bez draftingu.
Na obiektach OSiR - Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy usytuowany będzie

start, meta i strefa zmian.

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA INTERWENIOWAŁA
09.04.2022r. godz. 13.52 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego na parkingu marketu przy ulicy Rolniczej. Skierowany na miejsce patrol
potwierdził zgłoszenie. Zastano tam bezdomnego Marcina G. Mężczyznę dobudzono i zaofero-
wano pomoc, jednak stanowczo odmówił. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

09.04.2021r. godz. 18.16  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego na przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy Westerplatte. Zgłaszający
twierdził, że odzież mężczyzny jest zanieczyszczona fekaliami, co uniemożliwia przebywanie
na przystanku. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Na miejscu zastano bezdo-
mnego Piotra G. Po dobudzeniu mężczyzna jak zwykle odmówił przyjęcia jakiejkolwiek pomocy
i oddalił się z miejsca zdarzenia. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

12.04.2022r. godz. 18.05 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące poważnego
zagrożenia na ulicy Grodzkiej. Z dachu jednego z budynków spadła na chodnik dachówka. Na

ciąg dalszy na str. 22

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.

ŚWIDNICKA ŚRODA LITERACKA:
SPOTKANIE Z JAKUBEM SKURTY-
SEM
27.04.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

Zapraszam na spotkanie z Jakubem Skurty-
sem! Ten doktor, historyk literatury i krytyk,
pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim;
zajmuje się głównie historią literatury XX
wieku i najnowszej, problemami awangard
literackich oraz nowymi metodologiami w
humanistyce; pisze przede wszystkim o po-
ezji. Autor książek krytycznoliterackich
"Wspólny mianownik" (2020, nominacja do
Nagrody Lit. Gdynia) oraz "Wiersz i cała
reszta" (2021), a także wyborów wierszy
Agnieszki Wolny-Hamkało "Zerwane roz-
mowy" i Jarosława Markiewicza "Aaa!" (z
D. Kujawą i R. Wawrzyńczykiem). Współ-
pracuje z Biurem Literackim, gdzie prowa-
dzi projekt Połów. Poetyckie debiuty. Aktu-
alnie przygotowuje do druku monografie o
poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
"Darczyńca" (Wrocław 2022) i twórczości
Adama Ważyka (Kraków 2023) oraz wybór
wierszy Cezarego Domarusa.
Jak zawsze integralną częścią Świdnickiej
Środy Literackiej jest Turniej Jednego Wier-
sza, w którym nagrodą jest 100 zł. Wystarczy
przyjść i przeczytać swój wiersz.

XX KONKURS SYGNALISTÓW MY-
ŚLIWSKICH
01.05.2022, godz. 09:00
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK /
Rynek; organizator: ŚOK

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Ło-
wieckiego w Wałbrzychu, Urząd Miasta
Świdnica, Gmina Świdnica, Nadleśnictwo
Świdnica i Świdnicki Ośrodek Kultury za-
praszają na XX Konkurs Sygnalistów My-
śliwskich "O Kryształowy Róg", który roz-
pocznie się o godz. 9.00 w niedzielę 1 maja
2022 w sali teatralnej w Świdnickiego
Ośrodka Kultury (Rynek 43).
Główną atrakcją dla publiczności będzie
plenerowy występ laureatów i zespołów
uczestniczących w konkursie oraz koncert
Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki łowiec-
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szczęście nikt nie doznał obrażeń. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie i
wizualnie dokonał oględzin dachu. Nie stwierdzono aby inne dachówki stwarzały zagrożenie
upadkiem. Strażnicy za pomocą taśmy ostrzegawczej wyłączyli część chodnika z użytkowania i
powiadomili administratora nieruchomości aby dokonał przeglądu technicznego dachu.

13.04.2022r. godz. 19.02 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczace spalania odpadów roślin-
nych na terenie jednej z posesji przy ulicy Polna Droga. Skierowany na miejsce patrol potwierdził
zgłoszenie. Tym razem interwencję zakończono pouczeniem. Właściciel nieruchomości zgasił
niewielkie ognisko i zobowiązał się do właściwej utylizacji odpadów roślinnych.

14.04.2021r. godz. 11.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego,
roznegliżowanego mężczyzny leżącego na przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy Wroc-
ławskiej. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam bezdomnego Mirosława R. Mężczyznę
dobudzono i zaproponowano stosowną pomoc, którą nie był zainteresowany. Za swoje zacho-
wanie odpowie przed sądem.

14.04.2021r. godz. 16.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące kobiety i mężczyzny spożywających alkohol (piwo  oraz wódkę) w Rynku. Skierowa-
ny na miejsce patrol ukarał mandatami karnymi obie osoby.

Gmina Świdnica

KOLEJNE SPOTKANIE W SPRAWIE 
KOLEI SZYBKICH PRĘDKOŚCI

We wtorek 12 kwietnia o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym odbyło się
drugie już spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanej przez Centralny Port Komunikacyjny Sp.
z o.o. linii szybkich kolei. Firma BBF Sp. z o.o. jako organizator spotkania i wykonawca projektu
pod nazwą "Budowa linii kolejowej Żarów - Świdnica - Wałbrzych - granica państwa" przedstawiła
warianty przebiegów linii szybkich kolei przez teren gminy Świdnica.

Zaprezentowane podczas spotkania warianty nie uwzględniały uwag zgłoszonych w trakcie I tury
konsultacji społecznych przeprowadzonych we wrześniu ubiegłego roku, dlatego też żaden z warian-
tów nie uzyskał akceptacji zarówno licznie przybyłych mieszkańców jak i przedstawicieli samorządu.
Dziękujemy wszystkim obecnym za czynny udział w spotkaniu i wyrażenie sprzeciwu dla zapro-
ponowanych przez CPK wariantów, które mocno ingerują w obszar gminy Świdnica. Stoimy na
stanowisku, że do dalszej analizy wielowariantowej należy wprowadzić nowy wariant, który będzie
krótszy, będzie tańszy w realizacji, a przede wszystkim ominie tereny zabudowane. Takie rozwiązania
były już proponowane w podjętych przez Radę Gminy w październiku 2021 r. i lutym 2022 r.
uchwałach. Do tej pory jednak, nie były one przedmiotem analizy w ramach projektowanych
wariantów.

Gmina Świdnica

NAJŁADNIEJ PRZYSTROJONE SOŁECTWA
Spośród 15 zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu na "Najładniejsze Świąteczne Przystrojenie

Sołectwa" jury wybrało aż 6, przyznając nagrody główne. W tym gronie są: Sulisławice, Grodziszcze,
Pszenno, Wilków, Boleścin i Witoszów Dolny. Wyróżnienie zdobyło sołectwo Panków.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, propago-
wanie kultury oraz pielęgnowanie przekazu międzypokoleniowego. To również okazja do prezentacji
twórczej uczestników, integracji społeczności lokalnej i okazja do przybliżenia różnych technik
zdobniczych zarówno tradycyjnych jak i awangardowych.
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kiej i Leśnej Okręgu Wałbrzyskiego PZŁ
"Odgłosy Kniei" na świdnickim Rynku o
godz. 13 .00.
PROGRAM XIX KONKURSU SYGNA-
LISTÓW MYSLIWSKICH "O KRYSZTA-
ŁOWY RÓG" W ŚWIDNICY
1 maja 2022 (niedziela)
godz. 9.00 - otwarcie XX Konkursu Sygna-
listów Myśliwskich "O Kryształowy Róg" -
Świdnicki Ośrodek Kultury (sala teatralna,
Rynek 43)
godz. 9.30 - przesłuchania konkursowe
godz. 13.00 - ogłoszenie wyników konkur-
su, rozdanie nagród, występy laureatów
Występy zespołów uczestniczących w kon-
kursie
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Muzy-
ki łowieckiej i Leśnej Okręgu Wałbrzyskie-
go PZŁ "Odgłosy Kniei"

RAZEM DLA POKOJU
07.05-08.05.2022, godz. 20:00
Wstęp wolny (wejściówki); miejsce: Ko-
ściół Pokoju; organizator: ŚOK

Koleżanki i koledzy, dyrektorki i dyrektorzy
instytucji kultury, artystki i artyści!
W odpowiedzi na poczucie bezradności oraz
sprzeciwu wobec wojny na Ukrainie, my,
ludzie kultury postanowiliśmy oddolnie
podjąć wyzwanie i zorganizować 24-go-
dzinne wydarzenie/koncert "Razem dla Po-
koju. Instytucje kultury wobec wojny", które
odbędzie się 7-8 maja 2022 w Kościele Po-
koju w Świdnicy.
Wydarzenie/koncert "Razem dla Pokoju" to
artystyczne czuwanie w intencji pokoju, me-
dytacja wobec przemocy, artystyczna inter-
wencja, krzyk szeptem, muzyczna manife-
stacja niezgody, protest wirtuozów, mur har-
monii. Od 20.00 w sobotę 7 maja do 20 .00
w niedzielę 8 maja 2022 bądźmy razem!
Wzywamy Was, zostańcie współtwórcami
tego spotkania, zaplanujcie i zgłoście przy-
jazd do Świdnicy!
Zapraszamy artystów z Ukrainy, Białorusi
Polski i innych krajów: chóry, zespoły śpie-
wacze, orkiestry i zespoły kameralne, soli-
stów, wirtuozów instrumentów, piosenka-
rzy, zespoły muzyczne, zespoły dziecięce,
zespoły ludowe, aktorów, konferansjerów.
Prosimy, oddelegujcie artystę, zespół, chór,
orkiestrę. Ukraińskiego, białoruskiego, jeśli
znacie, polskiego. Zapłaćcie za jego podróż,
dojazd, nocleg - jeśli potrzeba - honorarium.
Wyślijcie wykonawców, którzy są chlubą
Waszego ośrodka / instytucji.
To misja, pospolite ruszenie, wspólna akcja,
interwencja artystyczna ludzi z instytucji
kultury z całej Polski
Ponadto spotkajmy się. Bądźmy w Świdnicy
podczas tego 24 godzinnego czuwania, my
dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury.
Spotkajmy się przy stole kawiarni 7 niebo
(tuż przy kościele).
Organizatorzy:







Organizator konkursu Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, do oceny
przystrojonych sołectw powołał komisję konkursową w składzie: Krzysztof Jas - dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, Anna Krawczyszyn - pracownik Urzędu Gminy ds.
Obsługi Sołectw,  Jakub Curyl - specjalista ds. kultury, sportu i rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

Jury brało pod uwagę staranność wykonania, tradycyjność i oryginalność pomysłu, kolorystykę,
materiały, technologie wykonania , dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, trwałość formy,
nawiązanie do tradycji i ludowości wynikającej z obrzędów świąt Wielkanocnych oraz pomysłowości
autorów. Oceniane prace prezentowały wysokie walory artystyczne, co niewątpliwie było zasługą
swych wykonawców.

Jury konkursowe w dniach 13-14 kwietnia odwiedziło każde z 15 sołectw i osobiście dokonało
oceny świątecznego przystrojenia miejscowości. Zadanie nie było łatwe, bo poziom wykonania wielu
dekoracji był bardzo wysoki. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce ex aequo dla: sołectwa Sulisławice, sołectwa Grodziszcze.
II miejsce ex aequo dla: sołectwa Pszenno, sołectwa Wilków.
III miejsce ex aequo dla: sołectwa Witoszów Dolny, sołectwa Boleścin.
Wyróżnienie dla: sołectwa Panków.
Oraz nagrody za udział w konkursie (100 zł) sołectwo Miłochów, sołectwo Wieruszów, sołectwo

Krzyżowa, sołectwo Lutomia Dolna, sołectwo Komorów, sołectwo Makowice, sołectwo Lubachów,
sołectwo Burkatów.

Komisja stwierdziła wysoki poziom wykonywanych dekoracji. Pięknie przyozdobione sołectwa
zrobiły ogromne wrażenie na członkach komisji. Było kolorowo, pomysłowo, estetycznie i co
najważniejsze z poszanowaniem tradycji i polskiej kultury ludowej. Gmina Świdnica w najpiękniej-
szy sposób dba o tradycje świąteczne. Przejeżdżając przez piękne kolorowe sołectwa poczuliśmy
wspaniały klimat Świąt Wielkiej Nocy. Za to serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom kon-
kursu.

Gmina Świdnica

2. METROWA PISANKA 
Z ŻUKOWA CIESZY OKO
MIESZKAŃCÓW GMINY

I KIEROWCÓW
Dwumetrowa pisanka kaszubska podarowa-

na kilka lat temu przez władze partnerskiej gminy
Żukowo cieszy oko mieszkańców gminy Świd-
nica i kierowców podróżujących krajową 35tką
na trasie Wrocław-Wałbrzych.

Tradycyjnie od 2013 roku jajko z haftem
szkoły żukowskiej ustawiane jest przed Urzędem
Gminy w Żukowie. Od kilku lat gmina Świdnica
prezentuje podobne w Pszennie podczas jarmar-
ku wielkanocnego, a po jego zakończeniu w cen-
trum miejscowości.  

Pisanka z pewnością będzie promować ka-
szubską kulturę i dodawać  gminie świątecznego
klimatu.

Gmina Świdnica

5 LAT Z GMINNYMI WYPRAWKAMI 

Emilia i Natalia to kolejne noworodki, które otrzymały wyprawkę dla bliźniaków od wójt gminy
Świdnica, w ramach trwającej już 5 lat akcji "Największy Skarb Gminy to Ty!" Siostry na świat
przyszły w listopadzie 2021 r.
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ciąg dalszy na str. 28

Świdnicki Ośrodek Kultury
Dyrektorka: Anna Rudnicka, zastępczyni
dyrektora: Bożena Kuźma
Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św.
Trójcy w Świdnicy
ks. Bp Waldemar Pytel, Bożena Pytel
Inicjator i partner:
FORUM KRAKÓW Stowarzyszenie Ani-
matorów
Prezeska: Anna Michalak-Pawłowska, Ja-
cek Gralczyk, Marek Sztark - członkowie
zarządu,
Partnerzy:
Społeczna Rada Kultury Dolnego Śląska
Fundacja Dobrych Czasów
O przyjęcie patronatu i wsparcie prosimy:
Ambasadorów i konsulów, Wojewodę Do-
lnośląskiego, Marszałka Województwa Do-
lnośląskiego, Prezydentów i Burmistrzów
Miast Dolnego Śląska, Wójtów dolnoślą-
skich gmin, instytucje kultury z całej Polski,
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,
kościoły i organizacje wyznaniowe, twór-
ców i polityków oraz wszystkich tych, któ-
rym zależy na pokoju w Europie i na Świe-
cie.
Link do zapisów:
https://forms.gle/fEieDm2s6F2LRonx8
Zrzutka na finansowanie kosztów koncertu:
https://zrzutka.pl/gvcrst
Informacje o wejściówkach niebawem.

29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
"WARP TRAVELERS"
13.05.2022, godz. 19:00
Wstęp 25/30 zł; miejsce: dziedziniec pod
Wieżą Ratuszową; organizator: ŚOK

Zapraszamy na premierową trasę nowego
projektu muzycznego pod nazwą Warp Tra-
velers. Artyści, znani ze swobodnego poru-
szania się po szerokim spektrum stylistycz-
nym, zaprezentują w pełni autorski program.
Będzie on obejmował swym zasięgiem
brzmienia zarówno elektroniczne jak i aku-
styczne. Zapowiada się prawdziwie muzycz-
no-kosmiczna podróż.

DJ Eprom
Czołowy DJ, raper, producent i realizator
dźwięku współpracujący m.in. z Fisz Ema-
de, Taco Hemingway, Shy Albatross, Natalia
Przybysz, GrubSon, Krzysztof Zalewski,
Robert Cichy i inni. Twórca zespołów Mo-
dulators i Sztigar Bonko. Czterokrotny zdo-
bywca nagrody Fryderyka oraz mistrz świata
w finałach IDA w kategoriach Show, Tech-
nical i Show Class, a także mistrz konkursów
DJShop Workshop Battle i Screcz.com Bat-
tle w kategorii Pro.

Bernard Maseli
Jeden z najpopularniejszych przedstawicieli
krajowej sceny jazzu elektrycznego współ-
pracujący z takimi artystami jak Urszula Du-
dziak, Nippy Noya, Bill Bruford, Dean
Brown, Mike Stern, Eric Marienthal, Ha-
drien Feraud, Kuba Badach, Anna Maria
Jopek. Współtwórca zespołów Walk Away,
The Globetrotters, MaBaSo. Nagrał ponad





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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Listy gratulacyjne, które otrzymały nowe mieszkanki gminy Świdnica będą nie tylko wspaniałą
pamiątką, ale także początkiem więzi z naszą gminą - mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Od 2016 roku witamy nowo narodzone i zameldowane w gminie Świdnica dzieci pakietem
powitalnym, w ramach akcji Największy Skarb Gminy to Ty!. Cieszymy się z każdego nowego
mieszkańca gminy, z ich narodzin i zawsze pragniemy to w sposób szczególny uhonorować. Od 2019
roku narodzone i zameldowane bliźniaki w naszej gminie mogą liczyć na dodatkowy bonus upomin-
kowy - dodaje wójt gminy.

Szczęśliwym rodzicom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje, życząc by Państwa pociechy
były największym skarbem i źródłem nieustającej miłości i radości.

Gmina Świdnica

BUDYNEK MIESZKALNY 
W MOKRZESZOWIE PRZESZEDŁ KOMPLEKSOWĄ

TERMOMODERNIZACJĘ
Zakończyła się przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego z w Mokrzeszowie nr

28.
W ramach termomodernizacji budynku wielorodzinnego, będącego w zasobach gminy Świdnica

wykonane zostały m.in. roboty rozbiórkowe i demontażowe, izolacje ścian fundamentowych, docie-
plenie ścian zewnętrznych w technologii BSO, wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej, docie-
plenie nieużytkowej części połaci dachowych, odtworzenie instalacji piorunochronnej. Wartość
wykonanych prac inwestycyjnych to kwota blisko 424 tys. zł.

Gmina Świdnica

HERBATKA DLA SENIORA OD PRZEDSZKOLAKÓW
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej

przygotowały świąteczne upominki dla podopiecznych z Domu Seniora w Pałacu  Roztocznik. W
tym przedsięwzięciu pomagali również rodzice wychowanków włączając się w akcję przedszkola pn.
,,Herbatka dla Seniora".

Podczas warsztatów wielkanocnych w przedszkolu rodzice wspólnie z dziećmi przygotowali
laurki oraz drobne upominki i podarowali zakupione wcześniej herbatki.

Dzięki naszym działaniom chcemy uczyć  dzieci wrażliwości i empatii w stosunku do ludzi
starszych, sprawiania im radości. Zachęcamy do podejmowania różnorodnych działań na rzecz
innych, bo przecież nawet niewielki, nic nieznaczący dla nas gest może dać ogromną radość innym.
Jesteśmy przekonani, że takim właśnie małym świątecznym upominkiem mogliśmy sprawić uśmiech
na twarzach seniorów w Roztoczniku - podkreśla dyrektor przedszkola Beata Klęsk-Nazarko.

Gmina Świdnica

TRWA MALOWANIE OZNAKOWANIA 
POZIOMEGO NA DROGACH GMINNYCH

Na 9 odcinkach dróg gminnych zlokalizowanych w Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej,
Krzyżowej, Makowicach, Pszennie, Miłochowie, Słotwinie, Sulisławicach i Wiśniowej zostanie
wykonane oznakowanie poziome dróg. Wymalowane zostaną linie krawędziowe o łącznej długości
ponad 20 tys. mb.

Celem realizowanych działań jest poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu drogowego.
Nowe oznakowanie poziome pojawi się w miejscach szczególnie niebezpiecznych, tj. skrzyżowania,
ostre zakręty, przejścia dla pieszych. W tym roku wykonanie oznakowania poziomego będzie
kosztować nas blisko 50 tys. zł
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sto płyt i 25 razy zajmował pierwsze miejsce
w ankiecie Jazz Top.

Recenzje

Zbigniew Woszczyna, szef Jaworzno Jazz
Club :
"Ah, co to był za koncert. Że będzie dobrze,
wiedziałem. No bo jeśli na scenie pojawia-
ją się takie muzyczne znakomitości jak
Bernard Maseli i Dj Eprom, nie może być
inaczej. Ale to co nas dzisiaj spotkało, to
absolutny nokaut. Zarówno ja, jak i chyba
wszyscy nasi goście, byliśmy ogromnie
ciekawi jak będzie wyglądało połączenie
dwóch wydawało by się odległych świa-
tów muzycznych. I wiecie co? Okazało
się, że te Światy wcale odległe nie są. Ale
żeby tego dowieść, potrzeba wirtuozerii,
odwagi , otwartości i przede wszystkim
głodu i potrzeby tworzenia czegoś zupeł-
nie nowego, prekursorskiego. Te wszy-
stkie cechy posiadają Bernard Maseli i Dj
Eprom.Ogromny szacun i wielkie dzięki
Panowie. Otworzyliście nam oczy i uszy
na zupełnie nowe obszary muzyczne. Wa-
sza sceniczna radość i energia udzieliła się
nam wszystkim. Potraficie nią zarażać jak
mało kto.Wielkie dzięki i czekamy na wię-
cej".

Bogusław Dziekański, szef Jazz Club pod
Filarami/ Gorzów Wlk. :
"Bernard Maseli & DJ Eprom niby dwa róż-
ne światy ale był jazz, emocje i energia.
Muzyka może być mierna albo wymiernata
była kosmicznie wymierna. Panowie w
imieniu filtrowej społeczności dziękuję. Dla
mnie ten koncert to kop do przodu. Jak bę-
dzie mi źle to o nim pomyślę naładowałem
akumulatory".

Zdzisław Garczarek, dyrektor KCK Ko-
strzyn nad Odrą :
"Bernard Maseli i DJ Eprom rozbujali ko-
strzyńską "Kręgielnię"! Ktoś mógłby za-
pytać, co pokaże DJ i profesor Akademii
Muzycznej? A tu boom! Jazz, hip-hop,
scratche, melodie i RYTM. Koncert był
niesamowity, bez przesady możemy po-
wiedzieć Światowy !!! Wirtuozerskie po-
pisy na elektronicznym wibrafonie (KAT)
oraz na didżejskich deckach. Była w tym
wszystkim zawarta niesamowita energia,
przestrzeń, doskonale rozumiejący się mu-
zycy, ogromny ładunek emocji i zwyczaj-
ny FUN. Czas tak szybko minął A chcia-
łoby się jeszcze. Był to dopiero drugi (!)
wspólny koncert tych dwóch dżentelme-
nów z materiałem w większości autorstwa
DJ Eprom. Tym bardziej nie możemy
wyjść z podziwu, jaka lekkość w grze i
zabawa dźwiękami towarzyszyły im na
scenie".

"ROBOTRONS - Niepokonani Aniołowie
Galaktyki"
14.05.2022, godz. 17:00
Wstęp 60/50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
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BARAN Postaraj się skoncentrować na najważ-
nieszych dla Ciebie sprawach. Te mniej ważne
odłóż na później. Jest tego tyle, że w obecnej
sytuacji nie jesteś w stanie wszystkiemu sprostać.
Ciągły brak czasu źle wpłynie na Twoje stosunki
z partnerem. Będziesz bowiem bardzo rozdraż-
niony.
BYK Twoje pomysły są naprawdę bardzo dobre.
Brakuje Ci jednak siły przebicia i to stanowi
główną przeszkodę w osiągnięciu sukcesu. Mu-
sisz zdobyć się na większą odwagę w prezento-
waniu swoich racji. Nie przejmuj się na razie
problemami finansowymi. Już wkrótce zostaną
one rozwiązane.

BLIŹNIĘTA Nie popadaj w przesadny pesy-
mizm. Bywałeś już w gorszej sytuacji i świetnie
radziłeś sobie z przeciwnościami. To co teraz
wydaje się być niemożliwym, okaże się w pełni
osiągalnym. Stosunki rodzinne znacznie się po-
prawią. Wyjaśnicie pewne stare nieporozumie-
nia.
RAK Nie odkładaj niczego na potem. Teraz mo-
żesz liczyć na sprzyjające okoliczności. Łatwiej
będzie pokonać przeciwności i przeszkody. W
pracy docenią Twoje starania i wyniki. Będziesz
mógł być spokojny o finanse. W piątek spodzie-
waj się gości, z którymi dawno się już nie widzia-
łeś.
LEW Będziesz musiał zmienić plany związane
z wydatkami. Pieniędzy do wydania będzie zna-
cznie mniej niż się spodziewałeś. Zastanów się,
na pewno jest coś, z czego możesz zrezygnować.
W pracy pojawią się nowe perspektywy. Nie
odmawiaj przyjęcia na siebie nowych obowiąz-
ków. Dzięki nim możesz awansować.
PANNA Powoli zamykasz się w sobie i nie
masz ochoty na spotkania towarzyskie. A to
właśnie one mogą Ci pomóc zapomnieć o pro-
blemach. Twoi przyjaciele też nie są wolni od
kłopotów. Może razem znajdziecie jakieś do-
bre rozwiązanie. Już wkrótce otrzymasz jakąś
przesyłkę.
WAGA Będziesz się świetnie bawił. Czyjeś po-
stępowanie spowoduje, że nabierzesz poczucia
humoru i ochoty do żartów. Problemy finansowe
zostaną rozwiązane za sprawą dodatkowych pie-
niędzy, które niebawem otrzymasz. W pracy po-
jawi się pewnien konflikt. Zachowaj trzeźwe my-
ślenie.
SKORPION Powinieneś o siebie zadbać. Nie-
właściwa dieta i ciągły stres powodują, że nie-

zbyt dobrze wyglądasz i równie źle się czujesz.
Nie możesz żyć samą pracą, bo wkrótce się wypa-
lisz. Nadchodzący weekend będzie okazją, żeby
nadrobić zaległości w tym zakresie. Nie potrzebu-
jesz do tego wiekich pieniędzy.
STRZELEC W końcu coś się zacznie dziać.
Nastąpi ożywienie w życiu zawodowym. Po-
znasz nowe osoby, które zarażą Cię świetnymi
pomysłami. Zapragniesz zmian w swoim życiu
zawodowym. Będziesz myślał o podnoszeniu
kwalifikacji, marzył o awansie. Dobry dzień -
poniedziałek.
KOZIOROŻEC Zmiany w przyrodzie korzyst-
nie wpłyną na Twoje samopoczucie. Będziesz
miał dużo energii i chęci do działania w różnych
sferach życia. Z zaangażowaniem podejdziesz do
obowiązków zawodowych. Być może otrzymasz
jakąś premię czy podwyżkę. Sprawy finansowe
są więc na najlepszej drodze.
WODNIK Nikt i nic nie jest teraz w stanie odwieść
Cię od poczynionych planów. Pojawią się jednak
pewne trudności, które spowodują, że będziesz za-
wiedziony. Musisz brać pod uwagę uczucia swoich
bliskich. Chyba zapomniałeś ich zapytać, co o tym
wszystkim sądzą?
RYBY Ciągłe kompleksy i brak wiary w siebie
utrudniają Ci wypłynięcie na szerokie wody. Nie
możesz chować się za plecami innych. Trzeba
brać odpowiedzialność za swoje czyny i działać.
Musisz pokonać własne słabości, a z czasem
dojdziesz do upragnionego celu.

◆ 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
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