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Świdnica

NOWY NUMER TELEFONU DO
ŚWIDNICKIEGO CENTRUM POMOCY UKRAINIE
W skrócie...

Świdnicka Majówka
1 maja
MIE˛DZYNARODOWY DZIEŃ SOLIDARNOŚCI LUDZI PRACY
godz. 12.00
Przemówienia okolicznościowe, złożenie
kwiatów
miejsce: Pomnik Zwycie˛stwa, pl. Grunwaldzki
2 maja
DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
godz. 16.30
Przywitanie uczestników, przekazanie Flagi
Narodowej Harcerzom przez Pania˛ Prezydent, odśpiewanie hymnu, przemówienie
Pani Prezydent
godz. 17.00
Gala flagowa oraz wspólny polonez mieszkańców Świdnicy.
Zapraszaja˛ zespoły Kra˛g i Mokrzeszów
miejsce: Rynek
3 maja
ŚWIE˛TO NARODOWE TRZECIEGO
MAJA UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE NA OSIEDLU MŁODYCH
godz. 11.50
Zbiórka pocztów sztandarowych na placu
przed kościołem pw. NMP Królowej Polski
na Osiedlu Młodych
godz. 12.00
Wysta˛pienie okolicznościowe Pani Prezydent. Program artystyczny w wykonaniu zespołów Kra˛g i Mokrzeszów pt. "Maj - rocznica pie˛knych serc!"
godz. 12.30
Msza Świe˛ta w kościele pw. NMP Królowej
Polski
miejsce: ul. Ksie˛dza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Już prawie 3000 Ukraińców zgłosiło sie˛ po pomoc do Świdnickiego Centrum Pomocy Ukrainie.
Od poniedziałku, 25 kwietnia informacje w sprawie pomocy uchodźcom udzielane be˛da˛ pod
nowym numerem telefonu 74 856 29 66. Rejestracja oraz przydział zakwaterowania dla osób
przybywaja˛cych z Ukrainy odbywać sie˛ be˛dzie od poniedziałku do pia˛tku, w godzinach od 8.00 do
15.30 w pokoju nr 2 przy ul. Długiej 33.
Przypominamy również, że utworzony został specjalny e-mail - dlaukrainy@um.swidnica.pl.
Miasto uruchomiło także zbiórke˛ środków finansowych. Wpłaty darowizn można dokonywać na
numer subkonta Urze˛du Miejskiego w Świdnicy:
93 1240 4142 1111 0011 1201 6259.
Świdnica

3 LATA "ŚWIDNICKICH JASKÓŁEK"
108 świdniczan zagrożonych wykluczeniem społecznym wzie˛ło udział w projekcie pn. "Świdnickie Jaskółki". Prowadzony on był od kwietnia 2019 roku do końca marca 2022 roku przez Fundacje˛
Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha w partnerstwie z miastem Świdnica. Jego realizatorem
był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Adresaci projektu
- Przedsie˛wzie˛cie było odpowiedzia˛ na jedno z głównych wyzwań Świdnicy, do których należy
duża skala niewystarczaja˛cej samodzielności osób w procesie integracji społeczno-zawodowej,
skutkuja˛cej niewystarczaja˛cym potencjałem do samodzielnego funkcjonowania, w tym utrzymania
mieszkania - mówi Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.
W grupie tej znaleźli sie˛ bezdomni, osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościa˛ sprze˛żona˛, osoby z niepełnosprawnościa˛
intelektualna˛, osoby z zaburzeniami psychicznymi, wychowankowie opuszczaja˛cy piecze˛ zaste˛pcza˛,
osoby niesamodzielne, czy też z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

8 maja
NARODOWY DZIEŃ ZWYCIE˛STWA
UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE
godz. 11.30
Zapalenie znicza w Miejscu Pamie˛ci na
cmentarzu przy ul. Słowiańskiej
delegacja: Prezydent Miasta, Starosta Świdnicki, Prezesi Zwia˛zków Kombatanckich,
Harcerze
godz. 12.00
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycie˛stwa na pl. Grunwaldzkim
***
25-29.04.2022 godz. 10.00
"Odkoduj Zwycie˛ska˛" - warsztaty STEM,
które ucza˛ podstaw programowania i kodowania. Warsztaty organizowane dla grup obowia˛zuja˛ zapisy
miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia Naukowa i Czytelnia Czasopism, ul. Franciszkańska 18
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

Ze wsparcia projektu skorzystało 108mieszkańców Świdnicy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
◆ 79 osób dorosłych i 29 dzieci,
◆ 48 me˛żczyzn i 60 kobiet,
cia˛g dalszy na str. 3
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14osób bezdomnych,
51 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
6 wychowanków pieczy zaste˛pczej,
4 osoby po opuszczeniu zakładu karnego,
17 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym 15 samotnych matek i 2 samotnych
ojców.
Głównym założeniem projektu było umożliwienie tym osobom wyjścia z sytuacji w jakiej sie˛
znaleźli. Było to możliwe dzie˛ki udoste˛pnieniu 30 miejsc pobytu w 20 umeblowanych i wyposażonych mieszkaniach wspomaganych oraz dzie˛ki zapewnieniu im dodatkowego wsparcia. Uczestnicy
korzystali z pomocy m. in. opiekuna mieszkania i pracownika socjalnego, asystenta osób niepełnosprawnych, opiekuna osób niesamodzielnych, specjalistów np. psychologa, a także z usług aktywizuja˛cych takich jak: trening załatwiania spraw urze˛dowych, ekonomiczny, kulinarny, spe˛dzania
wolnego czasu, zarza˛dzania finansami, kulturalny, umieje˛tności praktycznych, umieje˛tności społecznych oraz zaje˛ć grupowych w klubie wolontariusza. Do realizacji treningów zapewnione były
materiały do zaje˛ć, m.in.: bilety do instytucji kultury czy artykuły spożywcze.
Projekt "Świdnickie Jaskółki" realizowany byłw budynku przy ul. 1 Maja 23, który został
przebudowany i wyposażony w niezbe˛dna˛ infrastrukture˛.
Udział w projekcie umożliwił uczestnikom płynne i bezpieczne przejście do samodzielnego
zamieszkania i życia. Poprzez udział w wybranych formach wsparcia mieli oni możliwość rozwinie˛cia umieje˛tności niezbe˛dnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania.
44 osoby z niepełnosprawnościa˛ w stopniu umiarkowanym i znacznym skorzystały z usług
opiekuńczych i/lub asystenckich. 23 osobom (samotnym i rodzinom) po zakończeniu udziału w
projekcie przyznano prawo do lokalu z gminnych zasobów komunalnych, a 3 - pobyt czasowy w
gminnym mieszkaniu chronionym. 14 osób podje˛ło staż zawodowy, z czego 4 zostały zatrudnione.
Od 1 kwietnia br. 20 mieszkań wspomaganych przekształcono na 20 mieszkań chronionych
(wspieranych i treningowych), z przeznaczeniem dla 30 pełnoletnich mieszkańców Świdnicy, którzy
ze wzgle˛du na trudna˛ sytuacje˛ życiowa˛, wiek, niepełnosprawność lub chorobe˛ potrzebuja˛ wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagaja˛ usług w zakresie całodobowej opieki.
- Osoby zainteresowane wsparciem w postaci oferowanego miejsca pobytu w mieszkaniu
chronionym wraz z indywidualnie dopasowana˛ ścieżka˛ działań, prosimy o składanie wniosków
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, przy ul. Franciszkańskiej 7 .Tym, którym
na mocy decyzji zostanie przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym zapewnimy wsparcie
opiekunów, asystentów, specjalistów i pracownika socjalnego, podobnie jak w ramach projektu
"Świdnickie Jaskółki"- dodaje Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy.

◆
◆
◆
◆
◆
25.04-6.05.2022 godz. 9.00
"Patriotyczne poranki" - zaje˛cia edukacyjno-literackie dla grup przedszkolnych i klas
I-III - obowia˛zuja˛ zapisy.
miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 2, ul. Słobódzkiego 21
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
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 Kryształowy Róg"
miejsce: Teatr Miejski, Rynek
2.05 2022 godz. 11.00
"Zielony patriotyzm" - zapraszamy mieszkańców na Skwer z dzikami, aby zasadzić rośline˛
w ozdobionej przez siebie doniczce "handmade", a naste˛pnie zabrać ja˛ do domu; miejsce:
Skwer z Dzikami, ul. Franciszkańska 18
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

cia˛g dalszy na str. 4

2.05.2022 godz. 11.00
"Szlakiem świdnickich zabytków epoki
Konstytucji 3 Maja" - spacer familijny, miejsce: zbiórka pod głównym wejściem do
ŚOK, Rynek 45
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
5.05.2022 godz. 16.30
Wernisaż konkursu plastycznego "Witaj majowa jutrzenko - Polska w majowych barwach"
miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
8.05.2022
Zwycie˛stwo! - realizacja krótkiego filmu nawia˛zuja˛cego do zwycie˛stwa czytelnictwa
nad informacja˛ online. Ogłoszenie konkursu

www.taxi-swidnica.pl
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Projekt "Świdnickie Jaskółki" był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośla˛skiego 2014-2020.
Jego wartość wyniosła 2 980 844,62 zł. Wysokość dofinansowania to 2 828 944,62 zł, (pozostałe
środki to wkład własny publiczny Gminy Miasto Świdnica oraz wkład własny prywatny - uczestnicy
projektu).
foto: W.Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy
na zdje˛cie obrazuja˛ce zwycie˛stwo ksia˛żki
nad informacja˛ z internetu. Najlepsze
i najbardziej kreatywne zdje˛cie zostanie nagrodzone. Rozstrzygnie˛cie 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 Anonima 1
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

Jaworzyna Śla˛ska

KOLEJOWA MAJÓWKA
Muzeum zaprasza wszystkich, którzy chca˛ ciekawie spe˛dzić czas podczas długiego weekendu
na "Kolejowa˛ Majówke˛". Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz
seniorów w najwie˛kszym muzeum technicznym na Dolnym Śla˛sku. Poznacie zabytkowy tabor
kolejowy oraz unikalne eksponaty poświe˛cone historii techniki i przemysłu. Nowościa˛ tegorocznej
Majówki jest prezentacja budynków technicznych parowozowni po rewitalizacji: warsztatu, kuźni,
spre˛żarkowni oraz zaplecza socjalnego pracowników technicznych.

13.05-19.06.2022
Wystawa Przemysłu i Rzemiosła z 1892 roku - wystawa czasowa prezentuja˛ca historie˛
ekspozycji odbywaja˛cej sie˛ u schyłku XIX
w. w południowej cze˛ści Parku Młodzieżowego i na obszarze zajmowanym dzisiaj
przez "Czerwone koszary", jeszcze wówczas nieistnieja˛ce
miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37
Organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa
**********************************
WYSTAWA "Cały świat w moich re˛kach.
Kronika świata w wykonaniu Franciszka
Jarzyny"
do 30.04.2022
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza na wystawe˛ "Cały świat w moich re˛kach. Kronika świata w
wykonaniu Franciszka Jarzyny". Wystawa
prezentuje re˛cznie wykonane zeszyty, stanowia˛ce kronike˛ minionych wydarzeń. Cały
zbiór obejmuje 86 zeszytów za lata 19601991.
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP
REMONT KATEDRY ŚWIDNICKIEJ FOTOGRAFIE M.BARCICKIEGO
29.04.2022, godz. 17:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na prezentacje˛ fotografii Mariusza Barcickiego 25 lat remontu katedry
poła˛czonej z wernisażem wystawy planerowej REMONT KATEDRY ŚWIDNICKIEJ 1997-2022. Prezentacja fotografii:
godz.. 17.00 - Sala Cysterska, ul. Franciszkańska 18 Wernisaż wystawy: godz..
18.00 - Skwer
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP
GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
01.05.2022, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pie˛ćdziesie˛ciu lat
gromadzi w każda˛ pierwsza˛ niedziele˛ miesia˛ca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżaja˛cych z całego Dolnego Śla˛ska kolekcjone-

Dla zwiedzaja˛cych przygotowaliśmy moc atrakcji w tym m.in.:
- prezentacje i przejazdy zabytkowych, czynnych lokomotyw spalinowych 409Da-1 oraz 410D-51,
- prezentacje drezyn kolejowych Warszawa M20,
- gra terenowa dla najmłodszych,
- zwiedzanie bocznicy muzeum z przewodnikiem,
- pokazy zabytkowych maszyn na warsztacie,
- makiety kolejowe oraz inne wystawy poświe˛cone kolejnictwu,
- sala zabaw z Tomkiem i Przyjaciele,
- kolejowa plaża z placem zabaw i wystawa˛ Lokomotywa Juliana Tuwima,
W trakcie Majówki uruchomiony zostanie również wagon barowy WARS, w którym serwowane
be˛da˛ ciepłe i zimne napoje, słodkie przeka˛ski oraz smaczne dania barowe. Na nocleg zapraszamy do
wagonów sypialnych.
30 kwietnia o godz. 18 00 zapraszamy na specjalne wydarzenie Nocne zwiedzanie Muzeum
oraz kolacja w wagonie WARS.
Ramowe godziny wydarzeń w trakcie Kolejowej Majówki:
Zwiedzanie z Przewodnikiem: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Przejazdy po Trasie Parowozowej: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Zwiedzanie warsztatu oraz pokazy pracy maszyn: 10:00-18:00
Centrum Obsługi Turystów oraz Sala Zabaw: 10:00-18:00
Kolejowe Bistro w Wagonie WARS: 10:30-17:30
Świdnica

WIE˛CEJ ROŚLINNOŚCI W PARKU MŁODZIEŻOWYM
Nowa roślinność pojawi sie˛ w rejonie odbudowywanej w tej chwili altany oraz w okolicy ła˛ki
kwietnej. Nasadzonych zostanie ponad 19 000 roślin - drzew, krzewów, bylin, traw, paproci, pna˛czy
oraz roślin cebulowych. Stworzona zostanie także ścieżka przyrodniczo-edukacyjna.
Przetarg na zagospodarowanie zieleni w Parku Młodzieżowym wygrało konsorcjum firm, czyli
FHU "BOROWSKI" Wojciech Borowski ze Świdnicy, jako lider oraz "OGRODY" Grzegorz Szmidla
ze Świebodzic, jako partner. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwote˛ 2 066 979,94 zł.
- Po rozstrzygnie˛ciu wcześniejszych poste˛powań na zagospodarowanie zieleni w parku
okazało sie˛, że koszt wykonania tych prac jest niższy od pocza˛tkowo zaplanowanego i pozostało
około 2 milionów złotych niewykorzystanych środków. Zwróciliśmy sie˛ wie˛c z wnioskiem do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o możliwość
cia˛g dalszy na str. 6

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych

TECHNIK WETERYNARII
Od 2014 roku przy ulicy Traugutta 7 w Úwidnicy z powodzeniem funkcjonuje
Technikum Ortopedyczne. Od wrzeúnia 2022 roku zostanie równieý uruchomiony 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 znaleêã zatrudnienie w fermach, zakùadach hodowli zwierzàt, zakùadach przetwórstwa spoýywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-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 ofertà szkoùy na stronie www.toswidnica.pl oraz wziæcia udziaùu w rekrutacji.

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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zmiany terminu realizacji projektu "Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy". Otrzymaliśmy
zgode˛ na przedłużenie terminu do 31 października 2022 roku . Miasto przeznaczy te środki na
działania, które zwie˛ksza˛ różnorodność biologiczna˛ parku oraz podniosa˛ jakość i walory środowiska przyrodniczego - mówi Renata Kogut, zaste˛pca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury
Miejskiej.

rów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wste˛p wolny; miejsce: świdnicki Rynek; organizator: ŚOK
XX KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH
01.05.2022, godz. 09:00
Główna˛ atrakcja˛ dla publiczności be˛dzie
plenerowy wyste˛p laureatów i zespołów
uczestnicza˛cych w konkursie oraz koncert
Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki łowieckiej i Leśnej Okre˛gu Wałbrzyskiego
PZŁ "Odgłosy Kniei" na świdnickim Rynku.
Wste˛p 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.
Wste˛p wolny (wejściówki); miejsce: Kościół Pokoju; organizator: ŚOK
DARMOWE WARSZTATY Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA
07.05.2022, godz.. 12:30
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na darmowe warsztaty z robotyki i
programowania. Zaje˛cia odbe˛da˛ sie˛ 7 maja
w Sali Cysterskiej. Obowia˛zuja˛ zapisy pod
numerem telefonu: 724 477 234.
Wste˛p OBOWIA˛ZUJA˛ ZAPISY; miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna; organizator:
MBP
PRZEGLA˛D TEATRZYKÓW PRZEDSZKOLNYCH
09.05-12.05.2022, godz. 9:30
Celem Przegla˛du Teatrzyków Przedszkolnych jest stworzenie dzieciom możliwości
do twórczego kreowania siebie, rozwijania
własnego potencjału intelektualnego, zdolności i zainteresowań, aktywizowania sfery
wyobraźni i fantazji!
Wste˛p wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

W ramach prac przygotowawczych planowane jest m.in.: oczyszczenie obszaru dawnych
kortów tenisowych z nagromadzonego tam gruzu i śmieci, usunie˛cie samosiewów lub ekspansywnych grup jeżyn powoduja˛cych degeneracje˛ siedliska parkowo - leśnego. Ze wzgle˛du na
zmiany chorobowe usunie˛tych ma także zostać 9 drzew, a 2 zostana˛ skrócone do bezpiecznej
formy świadka.
Zgodnie z projektem, wzdłuż linii wyznaczaja˛cej przebieg historycznych fortyfikacji, zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie nasadzeń przy zastosowaniu krzewów zimozielonych. W celu
uwypuklenia powierzchni dawnego cmentarza garnizonowego, na jego obszarze pojawia˛ sie˛ geometryczne nasadzenia bluszczu pospolitego. Natomiast mahonia˛ pospolita˛ zaznaczona zostanie kwatera
poległych żołnierzy duńskich. W granicach polany leża˛cej po prawej stronie altany, stworzono
niewielka˛ kolekcje˛ klonów. W miejscu dawnej alejki położonej w pobliżu pomnikowego platana
klonolistnego zaprojektowano pas obsadzony szafirkami i cebulica˛. W centralnych cze˛ściach obu
polan okalaja˛cych wieżyczke˛, zaprojektowano dwa klomby z obsada˛ rabatowa˛. Sa˛ one wyznaczone
dokładnie w ich historycznym położeniu.
Na terenie parku powstanie ścieżka przyrodniczo-edukacyjna z siedmioma przystankami, dzie˛ki
której mieszkańcy Świdnicy be˛da˛ mieli możliwość zapoznania sie˛ z wyste˛puja˛cymi tu drzewami i
krzewami, roślinami zielnymi, ssakami, ptakami, siedliskiem gra˛dowym, owadami i biocenotycznym
znaczeniem drewna, a także pomnikami przyrody.
Prace potrwaja˛ do 2 września tego roku, a po ich zakończeniu konsorcjum firm przez dwa lata
odpowiadać be˛dzie za prace piele˛gnacyjne przy nasadzonej zieleni.
foto: W.Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy
cia˛g dalszy na str. 8
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MDK Świdnica

XXIV Mie˛dzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych
"ŚWIDNICA JUNIOR 2022"
Celem Przegla˛du Teatrzyków Przedszkolnych jest stworzenie dzieciom możliwości do twórczego kreowania siebie, rozwijania własnego potencjału intelektualnego, zdolności i zainteresowań, aktywizowania sfery wyobraźni i fantazji. Pragniemy, aby udział w nim uświadamiał
przedszkolakom, że twórcze spe˛dzanie
wolnego czasu wpływa na rozwój ich zdolności i zainteresowań i zacieśniał rodzinne
relacje poprzez aktywne uczestnictwo rodziców w przygotowaniu przedstawień i
wspólne ich przeżywanie. Wraz z głównym organizatorem, Przedszkolem Miejskim nr 4 w Świdnicy, zapraszamy na to
barwne świe˛to dziecie˛cego teatru!
9 maja (poniedziałek)
9.30 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr
16
"LUDWICZKA"
10.00 Przedszkole Miejskie Nr 14
"O WIEWIÓRCE ŁUPISKÓRCE"
10.30 Przedszkole Niepubliczne "Wesoła
Pia˛tka"
"JAK ZNALEŻĆ SZCZE˛ŚCIE"
11.00 Przedszkole Społeczne "Akademia
Przedszkolaka"
"A JA COŚ MAM"
10 maja (wtorek)
9.30 Przedszkole Miejskie Nr 6
"JAŚ I MAŁGOSIA"
10.00 Przedszkole Miejskie Nr 15
"W KSIA˛ŻKOWEJ KRAINIE"
10.20 Przedszkole Niepubliczne "Radosny
Delfinek"
"SMACZNEGO KOLEGO"
10.45 Przedszkole Niepubliczne "Promyk"
"MAŁA CZAROWNICZKA"
11.10 Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Przedszkolaka"
"BAL NA ŁA˛CE"
11 maja (środa)
9.30 Przedszkole Miejskie Nr 4
"BUTY KRASNOLUDKA"

XXIV Mie˛dzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych- "Świdnica Junior 2022" odbył sie˛
23.04.2022 po dwu i półrocznej przerwie zwia˛zanej z pandemia˛ COVID 19.
Organizatorem konkursu był Urza˛d Miasta Świdnicy, Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw
w Świdnicy oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy.
Sponsorzy konkurs: Firma IBG MODELS Warszawa, Sklep modelarski M-ZONE Wrocław,
Sklep modelarski BANZAI Bielsko-Biala, Wydawnictwo ANSWER z Olkusza oraz sponsorzy
indywidualni.
Do konkursu zgłosiło sie˛ 86 modelarzy zrzeszonych i niezrzeszonych z Polski, Ukrainy i
Białorusi. Udział wzie˛li reprezentanci z 6 klubów modelarskich: MCK Legnica, OKM Oleśnica
(Sokołowice, Smolna, Oleśnica), GCKSiT Radków, IPMS Świdnica -Modelarnia Społeczna "Junior", IPMS Świdnica, MDK Świdnica oraz modelarze nie zrzeszeni z Wałbrzycha, Wrocławia,
Kłodzka, Strzegomia i Lutomii Górnej.
Ła˛czna ilość zgłoszonych modeli do konkursu 202 w trzech kategoriach wiekowych:
Młodzicy- 53 zawodników zaprezentowało 114 modeli,
Juniorzy- 12 zawodników zaprezentowało 45 modeli,
Seniorzy- 16 zawodników zaprezentowało 43 modele.
Punktacje˛ zespołowa˛ ustalano wg. ilości zdobytych wyróżnień w kategoriach junior/senior:
I miejsce - MCK Legnica
II miejsce - GCKSiT Radków
III miejsce - OKM Oleśnica
Jak i w poprzednich edycjach konkursu odbyły sie˛ również RODZINNE WARSZTATY MODELARSKIE. W warsztatach udział wzie˛li uczestnicy konkursu wraz ze swoimi rodzicami. Warsztaty były możliwe do zrealizowania dzie˛ki sponsorom: firmie IBG Models z Warszawy oraz Sklep
Modelarski M-Zone z Wrocławia.
Puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy za model samolotu w polskich
barwach PZL P.6 otrzymał MARCIN MATEJKO.
cia˛g dalszy na str. 10

www.expressem.eu

10

www.expressem.eu

9.55 Przedszkole Miejskie Nr 3
"W KRAINIE BAJEK"
10.20 Przedszkole Miejskie Nr 1
"BAJKOWE PUDEŁKA"
10.45 Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
"Bajkowy Domek"
"MAŁA CZAROWNICZKA"
12 maja (czwartek)
ok. godziny 10.00 zakończenie - rozdanie
nagród i wyróżnień.
ELENI Z ZESPOŁEM (koncert z okazji
Dnia Matki)
10.05.2022, godz. 18:30
Zapraszamy Państwa na wyja˛tkowy koncert
z okazji Dnia Matki w wykonaniu Eleni z
zespołem. Podczas koncertu usłyszymy najwie˛ksze przeboje takie jak: Miłość jak wino,
Troszeczke˛ ziemi troszeczke˛ słońca, Tylko w
Twoich dłoniach, Na wielka˛ miłość oraz najnowsze kompozycje z płyty Statek do Pireusu.
Wste˛p 75/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
- MARIUSZ BUCZMA AZYL.
13.05.2022, godz. 18:00
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

ZOTY SZPAK- nagrode˛ dla Najmłodszego Uczestnika Konkursu otrzymał PIOTR FILIPOWICZ
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wszystkim dzie˛kujemy za przybycie.
Z modelarskim pozdrowieniem
Organizatorzy
foto: MDK Świdnica
MDK Świdnica

Trzecia Edycja Konkursu Plastycznego
"WITAJ MAJOWA JUTRZENKO"
Na konkurs plastyczny wpłyne˛ło 147 prac wykonanych przez dzieci i młodzież ze świdnickich
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy i SP w
Marcinowicach.
Komisja w składzie : Dorota Hurlak - nauczyciel plastyki SP Marcinowice i Wanda Szwegler emerytowany nauczyciel plastyki MDK Świdnica po ocenie prac, które wpłyne˛ły na konkurs
postanowiła przyznać 18 nagród i 21 wyróżnień.
cia˛g dalszy na str. 11
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29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
"WARP TRAVELERS"
13.05.2022, godz. 19:00
Zapraszamy na premierowa˛ trase˛ nowego
projektu muzycznego pod nazwa˛ Warp Travelers. Artyści, znani ze swobodnego poruszania sie˛ po szerokim spektrum stylistycznym, zaprezentuja˛ w pełni autorski program.
Zapowiada sie˛ prawdziwie muzyczno-kosmiczna podróż.
Wste˛p 25/30 zł; miejsce: dziedziniec pod
Wieża˛ Ratuszowa˛; organizator: ŚOK
"ROBOTRONS - Niepokonani Aniołowie
Galaktyki"
14.05.2022, godz. 17:00
Przedstawienie "ROBOTRONS - Niepokonani Aniołowie Galaktyki" charakteryzuje
sie˛ kompletna˛ innowacja˛, rozmachem oraz
znakomicie rozwinie˛ta˛ interakcja˛ aktorów z
widzami, której uwieńczeniem i wielka˛ atrakcja˛, zarówno dla dzieci jak i rodziców jest
wspólna sesja zdje˛ciowa z bohaterami po
zakończeniu spektaklu!
Wste˛p 60/50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
JAN PAWEŁ II PAMIE˛Ć I OBECNOŚĆ
2022
15.05.2022, godz. 12:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na spotkanie w ramach Dni Świe˛tego Jana Pawła II. Spotkanie odbe˛dzie sie˛
15 maja w Sali Cysterskiej, o godz.inie
12.00.
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP
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Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów konkursu : osoby wyróżnione i nagrodzone wraz
z opiekunami na wernisaż konkursu plastycznego " Witaj majowa jutrzenko - Polska w majowych
barwach" w czwartek 5 maja 2022 r. , godz. 16.30 , do Klubu Bolko , plac Grunwaldzki 11.
NAGRODY:
EMILIA SZCZYGIEŁ, NATALIA STRZELCZYK II LO, SZYMON ANTONOWICZ II LO,
ANTONINA WACHOWSKA SP 8, KARINA SAWICKA SP 6, AMELIA KUBIK SP 6, MAJA
PASZKIEWICZ SP 6, TOMASZ SURÓWKA SP 6. AMELIA CZERNY NKSP Świdnica,
ANDRZEJ MITRANKA, DOROTA KRUK, JULIA MICHUŁKA SP Marcinowice, MARTYNA
MACHERZYŃSKA SP Marcinowice, OLIWIA WŁODKOWSKA MDK, JULIA TARNOWSKA MDK, LIDIA KOWALSKA MDK , LENA KAŚKIEWICZ MDK, MAGDALENA
MORAWSKA III LO.

WYRÓŻNIENIA :
OLIWIA MAJ, JAGNA HABZDA /2 prace/, MAJA SZELIGA, PAWEŁ WILCZYŃSKI MDK,
JAKUB SKRZYPACZ MDK, POLA REGA /2 prace/, ALINA BONDARENKO / 2 prace/,
KLAUDIA CHUDY MDK, JAGODA CHOŁKO MDK, NATASZA MIKUŚ MDK, ZOSIA
JUSZCZYK MDK, MAJA BARSZCZEWKA MDK, MAJA HOŁUBECKA SP Marcinowice,
BARTOSZ CYLNY SP Marcinowice, MICHALINA KUKUSZKIN NKSP Świdnica, HANNA
ROLSKA SP 8 Świdnica, HANNA ROSA SP 6 Świdnica, KRISTINA KRAVCHUK SP 6
Świdnica, JULIA BAKUN SP 6 Świdnica, JULIA BOBELA MDK, DOROTA KRAWCZYŃSKA MDK.
Dzie˛kujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom, gratulujemy laureatom i zapraszamy
na wernisaż.
Koordynator konkursu Joanna Waksmundzka
MDK Świdnica

XVII Dolnośla˛ski Konkurs Keyboardowy
MISTRZ KLAWIATURY 2022".
Jury XVII Dolnośla˛skiego Konkursu Keyboardowego Mistrz Klawiatury" w składzie: Ewa Tyszkiewicz, Janusz Lipiński i Mirosław Jabłoński, na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2022 roku, po wysłuchaniu
osiemnastu solistów, reprezentuja˛cych trzy kategorie wiekowe, postanowiło przyznać:

XXX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
24.05-30.05.2022, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do udziału w Festiwalu Piosenki
Przedszkolnej! Tegoroczny terminarz: 24 i
25 maja 2022, godz. - przesłuchania konkursowe - godz. 10.00 30 maja 2022, godz. Finał - godz. 10.00
Wste˛p wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
WALDEMAR MALICKI: "Naga prawda o klasyce"
10.06.2022, godz. 20:00
Czteroosobowy zespół zaprasza na muzyczne widowisko obfituja˛ce w abstrakcyjny humor, krótkie obserwacje obyczajowe i mnóstwo dystansu do samego siebie i otaczaja˛cego nas świata. To inteligentna rozrywka,
gdzie skecze muzyczne zderzaja˛ sie˛ z aktualnymi anegdotami.
Wste˛p 120 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
**********************************
Wybrane...
XX KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH
01.05.2022, godz. 09:00
Wste˛p wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK /
Rynek; organizator: ŚOK

W kategorii I (kl. O-III SP.)
Wyróżnienie: Julia Blachnik MDK Świdnica
III Miejsce i tytuł Drugiego Wicemistrza Klawiatury 2022 w kat. I: Oliwia Kurzawa MDK
Świdnica
II Miejsce i tytuł Pierwszego Wicemistrza Klawiatury 2022 w kat. I: Miłosz Patralski MDK
Wrocław Śródmieście
I Miejsce i tytuł Mistrza Klawiatury 2022 w kat. I: Jeremi Błoński Studio Muzyczne Le Rock"
w Sadkowie
W kategorii II (kl. IV-VI SP)
Wyróżnienia:Maciej Cisek MDK Świdnica, Zuzanna Gaszowska MDK Świdnica, Lena Kozak,
cia˛g dalszy na str. 15
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Zarza˛d Okre˛gowy Polskiego Zwia˛zku Łowieckiego w Wałbrzychu, Urza˛d Miasta
Świdnica, Gmina Świdnica, Nadleśnictwo
Świdnica i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszaja˛ na XX Konkurs Sygnalistów Myśliwskich "O Kryształowy Róg", który rozpocznie sie˛ o godz. 9.00 w niedziele˛ 1 maja
2022 w sali teatralnej w Świdnickiego
Ośrodka Kultury (Rynek 43).
Główna˛ atrakcja˛ dla publiczności be˛dzie
plenerowy wyste˛p laureatów i zespołów
uczestnicza˛cych w konkursie oraz koncert
Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki łowieckiej i Leśnej Okre˛gu Wałbrzyskiego PZŁ
"Odgłosy Kniei" na świdnickim Rynku o
godz. 13 .00.
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MDK Świebodzice, Iga Szklarczyk MDK Świdnica, Julia Wójtowicz MDK Świebodzice, Antoni
Wysmyk MDK Wrocław Śródmieście
III Miejsce i tytuł Drugiego Wicemistrza Klawiatury 2022?w kat. II
Magdalena Wójcik Studio Muzyczne Le Rock" w Sadkowie
II Miejsce i tytuł Pierwszego Wicemistrza Klawiatury 2022?w kat. II
Radosław Teuerle MDK Świdnica
I Miejsce i tytuł Mistrza Klawiatury 2022" w kat II
Karol Stecki MDK Wrocław Śródmieście

PROGRAM XIX KONKURSU SYGNALISTÓW MYSLIWSKICH "O KRYSZTAŁOWY RÓG" W ŚWIDNICY
1 maja 2022 (niedziela)
godz. 9.00 - otwarcie XX Konkursu Sygnalistów Myśliwskich "O Kryształowy Róg" Świdnicki Ośrodek Kultury (sala teatralna,
Rynek 43)
godz. 9.30 - przesłuchania konkursowe
godz. 13.00 - ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród, wyste˛py laureatów
Wyste˛py zespołów uczestnicza˛cych w konkursie

W kategorii III (kl. VII-VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowe):
Wyróżnienie
Jan Kubański MDK Wrocław Śródmieście
III Miejsce i tytuł Drugiego Wicemistrza Klawiatury 2022" w kat. III:
Paulina Szarek MDK Wrocław Śródmieście
II Miejsce i tytuł Pierwszego Wicemistrza Klawiatury 2022" w kat. III:
Kornel Skowron Kłaczyna
I Miejsce i tytuł Mistrza Klawiatury 2022? w kat III:
cia˛g dalszy na str. 16
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Kacper Kozera Wrocław
oraz
Grand Prix i tytuł " Super Mistrza Klawiatury 2022?- nagrode˛ specjalna˛ dla indywidualności
konkursu: Igor Paluszczak Centrum Kultury w Kluczborku
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a laureaci pamia˛tkowe statuetki i nagrody rzeczowe
ufundowane przez organizatora.
foto: MDK Świdnica
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki łowieckiej i Leśnej Okre˛gu Wałbrzyskiego PZŁ "Odgłosy Kniei"
RAZEM DLA POKOJU
07.05-08.05.2022, godz. 20:00
Wste˛p wolny (wejściówki); miejsce: Kościół 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
podja˛ć wyzwanie i zorganizować 24-godzinne wydarzenie/koncert "Razem dla Pokoju. Instytucje kultury wobec wojny", które
odbe˛dzie sie˛ 7-8 maja 2022 w Kościele Pokoju w Świdnicy.
Wydarzenie/koncert "Razem dla Pokoju" to
artystyczne czuwanie w intencji pokoju, me-

OSiR Świdnica

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Obawa o zła˛ pogode˛ i możliwość zmiany terminu zawodów towarzyszyła Drużynowym biegom
przełajowym, które zaplanowane były na wtorek 26 kwietnia. Na szcze˛ście w dniu imprezy aura sie˛
poprawiła i przybyłe 211 zawodniczek i zawodników mogło bez problemu wystartować na Stadionie
lekkoatletycznym OSIR Świdnica. Były to pierwsze zawody z cyklu siedmiu imprez lekkoatletycznych w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022". Uczestnicy rywalizowali w trzech
kategoriach wiekowych osobno dla dziewcza˛t i chłopców biegaja˛c na trzech przystosowanych do
swoich możliwości dystansach. Każda szkoła wystawić mogła drużyny 4-osobowe, które ustawione
na starcie jeden za drugim z liderem zespołu na czele rozpoczynały biegi. Zaje˛te miejsca na mecie
poszczególnych czterech najlepszych reprezentantów danej szkoły dawały sume˛ punktów do klasyfikacji drużynowej, gdzie najmniejsza liczba punktów wskazywała zwycie˛zców. Najcze˛ściej na
podium stawały drużyny SP 8, aż pie˛ć razy . Za to na najwyższym szczeblu trzy razy uplasowały sie˛
zespoły SP 6. W każdej kategorii startowej oprócz klasyfikacji drużynowej zawodnicy rywalizowali
indywidualnie o miejsca na podium. Drużynowe biegi przełajowe to dyscyplina, w której startuje
zazwyczaj najwie˛ksza liczba świdnickich szkół podstawowych co cieszy organizatora. Na zakończenie imprezy organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował dla zespołów pamia˛tkowe dyplomy i medale.
Końcowa klasyfikacja drużynowa i indywidualna (z punktacja˛ do współzawodnictwa):
DZIEWCZE˛TA KLASY III-IV (20011-2012 r):
1. SP 1 (25 pkt) - 10 pkt
2. SP 8 (36 pkt) - 8 pkt
3. SP 4 (41 pkt) - 7 pkt
4. SP 6 (63 pkt) - 6 pkt
5. SP 2 (66 pkt) - 5 pkt
6. SP 105 (75 pkt) - 4 pkt
7. SP Społeczna (76 pkt) - 3 pkt
INDYWIDUALNIE:
1. Zofia Malczyk - SP 6
2. Julia Zaruska - SP 1
3. Ewa Trościanko - SP 2
CHŁOPCY KLASY III-IV (20011-2012 r):
1. SP 6 (19 pkt) - 10 pkt
2. SP 4 (33 pkt) - 8 pkt
3. SP 8 (48 pkt) - 7 pkt
4. SP 315 (64 pkt) - 6 pkt
5. SP 2 (75 pkt) - 5pkt
6. SP Społeczna (79 pkt) - 4 pkt
7. SP 1 (104 pkt) - 3 pkt
INDYWIDUALNIE:
1. Michał Głowacki - SP 6
2. Miłosz Andruszkiewicz - SP 4
3. Kacper Monica - SP 6
DZIEWCZE˛TA KLASY V-VI (2009-2010 r):
1. SP 6 (17 pkt) - 10 pkt
2. SP 8 (35 pkt) - 8 pkt
3. SP Społeczna (56 pkt) - 7 pkt
4. SP 2 (72 pkt) - 6 pkt
5. SP 105 (78 pkt) - 5 pkt
6. SP 1 (80 pkt) - 4 pkt
7. SP 4 (116 pkt) - 3 pkt
8. SP 315 (124 pkt) - 2 pkt
INDYWIDUALNIE:
1. Zofia Chodorowska - SP 6
2. Zofia Miłkowska - SP 8
3. Maja Długołe˛cka - SP 6
CHŁOPCY KLASY V-VI (2009-2010 r):
1. SP 6 (21 pkt) - 10 pkt
2. SP 4 (31 pkt) - 8 pkt
3. SP 105 (71 pkt) - 7 pkt
4. SP 1 (81 pkt) - 6 pkt
5. SP Społeczna (82 pkt) - 5 pkt
6. SP 8 (85 pkt) - 4 pkt
7. SP 315 (121 pkt) - 3 pkt
INDYWIDUALNIE:
1. Oskar Walewski - SP 6
2. Kirił Zhoholko - SP 105
3. Mikołaj Vozar - SP 6
cia˛g dalszy na str. 19
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dytacja wobec przemocy, artystyczna interwencja, krzyk szeptem, muzyczna manifestacja niezgody, protest wirtuozów, mur harmonii. Od 20.00 w sobote˛ 7 maja do 20 .00
w niedziele˛ 8 maja 2022 ba˛dźmy razem!
Wzywamy Was, zostańcie współtwórcami
tego spotkania, zaplanujcie i zgłoście przyjazd do Świdnicy!
Zapraszamy artystów z Ukrainy, Białorusi
Polski i innych krajów: chóry, zespoły śpiewacze, orkiestry i zespoły kameralne, solistów, wirtuozów instrumentów, piosenkarzy, zespoły muzyczne, zespoły dziecie˛ce,
zespoły ludowe, aktorów, konferansjerów.
Prosimy, oddelegujcie artyste˛, zespół, chór,
orkiestre˛. Ukraińskiego, białoruskiego, jeśli
znacie, polskiego. Zapłaćcie za jego podróż,
dojazd, nocleg - jeśli potrzeba - honorarium.
Wyślijcie wykonawców, którzy sa˛ chluba˛
Waszego ośrodka / instytucji.
To misja, pospolite ruszenie, wspólna akcja,
interwencja artystyczna ludzi z instytucji
kultury z całej Polski
Ponadto spotkajmy sie˛. Ba˛dźmy w Świdnicy
podczas tego 24 godzinnego czuwania, my
dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury.
Spotkajmy sie˛ przy stole kawiarni 7 niebo
(tuż przy kościele).
Organizatorzy:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Dyrektorka: Anna Rudnicka, zaste˛pczyni
dyrektora: Bożena Kuźma
Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św.
Trójcy w Świdnicy
ks. Bp Waldemar Pytel, Bożena Pytel
Inicjator i partner:
FORUM KRAKÓW Stowarzyszenie Animatorów
Prezeska: Anna Michalak-Pawłowska, Jacek Gralczyk, Marek Sztark - członkowie
zarza˛du,
Partnerzy:
Społeczna Rada Kultury Dolnego Śla˛ska
Fundacja Dobrych Czasów
O przyje˛cie patronatu i wsparcie prosimy:
Ambasadorów i konsulów, Wojewode˛ Dolnośla˛skiego, Marszałka Województwa Dolnośla˛skiego, Prezydentów i Burmistrzów
Miast Dolnego Śla˛ska, Wójtów dolnośla˛skich gmin, instytucje kultury z całej Polski,
stowarzyszenia i organizacje pozarza˛dowe,
kościoły i organizacje wyznaniowe, twórców i polityków oraz wszystkich tych, którym zależy na pokoju w Europie i na Świecie.
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
Wste˛p 25/30 zł; miejsce: dziedziniec pod
Wieża˛ Ratuszowa˛; organizator: ŚOK
Zapraszamy na premierowa˛ trase˛ nowego
projektu muzycznego pod nazwa˛ Warp Travelers. Artyści, znani ze swobodnego poru-
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DZIEWCZE˛TA KLASY VII-VIII (2007-2008 r):
1. SP 105 (16 pkt) - 10 pkt
2. SP 8 (31 pkt) - 8 pkt
3. SP 4 (43 pkt) - 7 pkt
4. SP 6 (58 pkt) - 6 pkt
5. SP 1 (79 pkt) - 5 pkt
6. SP 315 (92 pkt) - 4 pkt
INDYWIDUALNIE:
1. Anika Kudarewska - SP 105
2. Hanna De˛bek - SP 105
3. Kinga Ścisłowicz - SP 4

CHŁOPCY KLASY VII-VIII (2007-2008 r):
1. SP 8 (22 pkt) - 10 pkt
2. SP 6 (43 pkt) - 8 pkt
3. SP 1 (48 pkt) - 7 pkt
4. SP 105 (55 pkt) - 6 pkt
5. SP 315 (59 pkt) - 5 pkt
6. SP 4 (75 pkt) - 4 pkt
INDYWIDUALNIE:
1. Maciej Olech - SP 8
2. Piotr Florczak - SP 1
3. Szymon Pieńkowski - SP 6
foto: Waldi Kurek /OSiR Świdnica

OSiR Świdnica

RWR ZAPRASZA NA KURSY!
Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Wrocław zaprasza na kursy organizowane na pływalni
krytej Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Równej 9.
Kurs na Ratownika Wodnego
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy + Sternik Motorowodny
Pływalnia, ul Równa 9
28.04. godz. 19.00 - spotkanie organizacyjne oraz egzamin wste˛pny
Wie˛cej informacji: tel: 48 733 612 112; www.rwr.pl; wroclaw@rwr.pl
OSiR Świdnica

PIŁKA NOŻNA DZIEWCZA˛T kl. 7-8
Dziewcze˛ta z SP 6 w Świdnicy zwycie˛żyły w rozgrywkach Piłki nożnej klas 7-8 szkół podstawowych w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022". Turniej odbył sie˛ w czwartek 21
kwietnia i wzie˛ły w nim udział trzy zgłoszone reprezentacje świdnickich podstawówek. Drużyny

rozegrały pomie˛dzy soba˛ mecze systemem każdy z każdym. Najlepsze okazały sie˛ piłkarki z SP 6,
które pokonały najpierw NSP Bliżej Dziecka (5-0) a naste˛pnie drużyne˛ SP 315 (7-2). Tym samym
zawodniczki szóstki awansowały do dalszego szczebla rozgrywek i pod koniec maja powalcza˛ w
cia˛g dalszy na str. 22

www.expressem.eu

szania sie˛ po szerokim spektrum stylistycznym, zaprezentuja˛ w pełni autorski program.
Be˛dzie on obejmował swym zasie˛ giem
brzmienia zarówno elektroniczne jak i akustyczne. Zapowiada sie˛ prawdziwie muzyczno-kosmiczna podróż.
DJ Eprom
Czołowy DJ, raper, producent i realizator
dźwie˛ku współpracuja˛cy m.in. z Fisz Emade, Taco Hemingway, Shy Albatross, Natalia
Przybysz, GrubSon, Krzysztof Zalewski,
Robert Cichy i inni. Twórca zespołów Modulators i Sztigar Bonko. Czterokrotny zdobywca nagrody Fryderyka oraz mistrz świata
w finałach IDA w kategoriach Show, Technical i Show Class, a także mistrz konkursów
DJShop Workshop Battle i Screcz.com Battle w kategorii Pro.
Bernard Maseli
Jeden z najpopularniejszych przedstawicieli
krajowej sceny jazzu elektrycznego współpracuja˛cy z takimi artystami jak Urszula Dudziak, Nippy Noya, Bill Bruford, Dean
Brown, Mike Stern, Eric Marienthal, Hadrien Feraud, Kuba Badach, Anna Maria
Jopek. Współtwórca zespołów Walk Away,
The Globetrotters, MaBaSo. Nagrał ponad
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 be˛dzie dobrze,
wiedziałem. No bo jeśli na scenie pojawiaja˛ sie˛ 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 be˛dzie wygla˛dało poła˛czenie
dwóch wydawało by sie˛ odległych światów muzycznych. I wiecie co? Okazało
sie˛, że te Światy wcale odległe nie sa˛. Ale
żeby tego dowieść, potrzeba wirtuozerii,
odwagi , otwartości i przede wszystkim
głodu i potrzeby tworzenia czegoś zupełnie nowego, prekursorskiego. Te wszystkie cechy posiadaja˛ Bernard Maseli i Dj
Eprom.Ogromny szacun i wielkie dzie˛ki
Panowie. Otworzyliście nam oczy i uszy
na zupełnie nowe obszary muzyczne. Wasza sceniczna radość i energia udzieliła sie˛
nam wszystkim. Potraficie nia˛ zarażać jak
mało kto.Wielkie dzie˛ki i czekamy na wie˛cej".
Bogusław Dziekański, szef Jazz Club pod
Filarami/ Gorzów Wlk. :
"Bernard Maseli & DJ Eprom niby dwa różne światy ale był jazz, emocje i energia.
Muzyka może być mierna albo wymiernata

22

www.expressem.eu

finale strefy wałbrzyskiej. O drugim miejscu w imprezie zadecydował bardzo wyrównany mecz i to
na pocza˛tku turnieju, w którym zespół SP 315 pokonał Bliżej Dziecka 3-2. Na zakończenie turnieju
organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, wre˛czył drużynom pamia˛tkowe dyplomy oraz
medale. Wyróżnione zostały równiej najlepsze zawodniczki: Zofia Przyborowska (SP 6), Camilla
Baczyńska (SP 315), Aleksandra Grabowska (NSP Bliżej Dziecka).
Końcowa klasyfikacja (z punktacja˛ do współzawodnictwa):
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 315 - 8 pkt
3. NSP Bliżej Dziecka - 7 pkt
foto: Waldi Kurek /OSiR Świdnica
Polonia Stal Świdnica

DWÓJKA BIAŁO-ZIELONYCH PIŁKARZY W
KADRZE DOLNEGO ŚLA˛SKA!
Osiemnastu zawodników z kategorii wiekowej U-12 (rocznik 2010) zostało powołanych do
kadry Dolnośla˛skiego Zwia˛zku Piłki Nożnej na turniej w Turawie, który odbe˛dzie sie˛ w dniach 7-8
maja. Cieszy niezmiernie fakt, iż w tej grupie znalazło sie˛ dwóch piłkarzy IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica: Mateusz Politański i Piotr Waśniowski, szlifuja˛cych swoje umieje˛tności na co dzień w
drużynie młodzików trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka.
info: www.poloniastal.swidnica.pl
Świdnica

SUDER I KOWALIK NAJSZYBSI
W 50. RAJDZIE ŚWIDNICKIM-KRAUSE
Drugi dzień zmagań na odcinkach specjalnych 50. Rajdu Świdnickiego-Krause dał upragnione
zwycie˛stwo załodze Suder/Kowalik (Ford Sierra Cosworth 44). Choć pogoda płatała figle, to
urze˛duja˛cy mistrzowie bezpiecznie zgarne˛li komplet punktów.
Pierwszy dzień 50. Rajdu Świdnickiego-Krause przebiegał przy słonecznej pogodzie, wie˛c załogi
mogły wykorzystać potencjał swoich rajdówek na suchym asfalcie. Drugie dzień przyniósł ulewny
deszcz, wie˛c z każdym oesem na trasie było coraz wie˛cej wody. Najszybsza okazała sie˛ załoga
Suder/Kowalik (Ford Sierra Cosworth 44), która prowadziła przez cały rajd. Tuż za nimi po 10 oesach
uplasowali sie˛ Grzelewski/Niedbała (Ford Sierra Cosworth 44), którzy w ulewnym deszczu wygrali
Power Stage, czyli ostatni odcinek. Trójke˛ najszybszych zamykaja˛ Goździewicz/Madej-Smolarek
(BMW E30 318), którzy jednocześnie zwycie˛żyli w kategorii Historic Open 2WD.
Przed rajdem ciekawie zapowiadał sie˛ pojedynek Marka Sudera z Robertem Lutym, jednak przez
problem z jednostka˛ nape˛dowa˛ w Subaru Legacy załoga Luty/Celiński nie przysta˛piła do rywalizacji.
Przypomina to sytuacje˛ z sezonu 2021, kiedy to Robert Luty przez awarie˛ auta musiał wycofać sie˛ z
rywalizacji w inauguracyjnej rundzie, a Marek Suder po raz pierwszy w karierze okazał sie˛ najszybszy
w zawodach zaliczanych do Motul HRSMP. Dla Marka Sudera Rajd Świdnicki-Krause ma wymiar
szczególny - emocjonalny. W okolicach Świdnicy kibice pamie˛taja˛ nieodżałowanego Mariana
Bublewicza, który triumfował tu pie˛ć razy, a Marek Suder jedzie replika˛ ostatniej rajdówki wielkiego
mistrza.
- Startuje˛ pia˛ty raz w tym rajdzie i pierwsze zwycie˛stwo. Fajne porównanie, ponieważ zarówno
Marian Bublewicz, jak i Janusz Kulig wygrali ten rajd po 5 razy, a ja dopiero za pia˛tym razem. Jestem
pełen nadziei, ponieważ za każdym startem idzie nam ten rajd coraz lepiej, wie˛c myśle˛, że uda nam
sie˛ jeszcze cztery razy wygrać, tak żeby dorównać mistrzom - podsumował Marek Suder.
Podczas 50. Rajdu Świdnickiego-Krause pogoda podzieliła zmagania na dwie cze˛ści - suchy
pierwszy dzień i deszczowy drugi etap . Marcin Grzelewski (Ford Sierra Cosworth 44, 2. miejsce w
klasie FIA 4/J2) żartował pierwszego dnia, że w starciu z pogoda˛ przegrywaja˛, ponieważ nie
przygotowali sie˛ na tak intensywne słońce. Na szcze˛ście dla załogi drugiego dnia warunki były
znacznie bardziej śliskie i mokre, co zaowocowało wygrana˛ na ostatnim odcinku.
- Jechało nam sie˛ naprawde˛ nieźle, wreszcie trafiliśmy dobrze z oponami. Jesteśmy bardzo
zadowoleni z wyniku, kończymy rajd na drugim miejscu, no i taka˛ wisienka˛ na torcie dla nas jest
wygrany Power Stage, czyli finałowy odcinek - komentował Marcin Grzelewski.
Świetne tempo zaprezentował Wojciech Goździewicz (BMW E30 318) pilotowany przez Joanne˛
Madej-Smolarek. Konsekwencja w działaniu i coraz lepsze wyniki zaowocowały zwycie˛stwem w
kategorii Historic Open 2WD. Załoga celowała w podium w tabeli z czasami i ostatecznie udało sie˛
uzyskać 3. najlepszy czas całego rajdu. - Naszym założeniem było, żeby walczyć i stana˛ć na podium
w klasyfikacji generalnej - mówiła Joanna Madej-Smolarek komentuja˛c rywalizacje˛.
50. Rajd Świdnicki-Krause to również debiut kilku nowych rajdówek. Na odcinkach specjalnych
pojawił sie˛ Opel Kadett GT/E (Kiepura/Galle), Opel Kadett GSI (Koprowski/Koprowski) oraz Ford
Sierra Cosworth 44 (Moczarski/Pawlak).
W 50. edycji Rajdu Świdnickiego-Krause wzie˛ło udział 12 załóg w historycznych rajdówkach,
z czego do mety ostatecznie dotarło dziesie˛ć. Oprócz Lutego i Celińskiego, samochód zawiódł także
Wojciecha i Konrada Stawowczyków. W ich Trabancie 601 posłuszeństwa odmówiło sprze˛gło.
Na trasy Motul HRSMP wróciła za to załoga w barwach Fundacji Pomocy Dzieciom z Choroba˛
Nowotworowa˛, promuja˛ca kampanie˛ społeczna˛ "Wyprzedzamy Nowotwór". Wojciech Sroczyński i
Emilia Kotarska jechali Volkswagenem Golfem - pomalowanym na żółty kolor na wzór rajdówki,
która˛ przed laty ścigał sie˛ Andrzej Koper - czterokrotny mistrz Polski. W 50. Rajdzie Świdnickimcia˛g dalszy na str. 25

ZESTAW 2022
XXVII MIÆDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII
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
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Krause załoga pełniła role˛ samochodu bezpieczeństwa, który jedzie za ostatnim zawodnikiem
wykonuja˛c procedure˛ bezpieczeństwa. Wojciech Sroczyński zapowiedział udział załogi w ORLEN
78. Rajd Polski. Tym razem wspólnie z Emilia˛ Kotarska˛ pojawia˛ sie˛ w roli zawodników.
informacja organiztora
MBP Świdnica
była kosmicznie wymierna. Panowie w
imieniu filtrowej społeczności dzie˛kuje˛. Dla
mnie ten koncert to kop do przodu. Jak be˛dzie mi źle to o nim pomyśle˛ naładowałem
akumulatory".
Zdzisław Garczarek, dyrektor KCK Kostrzyn nad Odra˛ :
"Bernard Maseli i DJ Eprom rozbujali kostrzyńska˛ "Kre˛gielnie˛"! Ktoś mógłby zapytać, co pokaże DJ i profesor Akademii Muzycznej? A tu boom! Jazz, hip-hop, scratche,
melodie i RYTM. Koncert był niesamowity,
bez przesady możemy powiedzieć Światowy !!! Wirtuozerskie popisy na elektronicznym wibrafonie (KAT) oraz na didżejskich
deckach. Była w tym wszystkim zawarta
niesamowita energia, przestrzeń, doskonale
rozumieja˛cy sie˛ muzycy, ogromny ładunek
emocji i zwyczajny FUN. Czas tak szybko
mina˛ł A chciałoby sie˛ jeszcze. Był to dopiero
drugi (!) wspólny koncert tych dwóch dżentelmenów z materiałem w wie˛kszości autorstwa DJ Eprom. Tym bardziej nie możemy
wyjść z podziwu, jaka lekkość w grze i zabawa dźwie˛kami towarzyszyły im na scenie".
"ROBOTRONS - Niepokonani Aniołowie
Galaktyki"
14.05.2022, godz. 17:00
Wste˛p 60/50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
Lot w kosmos to marzenie każdego z nas!
Podróż po galaktyce?
Bycie jednym z astronautów?
Realizacja arcytrudnej misji?
Teraz to możliwe!
"Niepokonani Aniołowie Galaktyki"
- to możliwość zobaczenia przyszłości
na własne oczy!
Na widzów czeka fascynuja˛ca˛ podróż promem kosmicznym, którego kapitanem jest
pie˛kna Alkiona a jej asystentem android Willy. Na czas przedstawienia sala widowni zamienia sie˛ w kabine˛ statku kosmicznego, a
granica pomie˛dzy rzeczywistościa˛ a fantazja˛
kompletnie sie˛ zaciera!
Mega-Show "ROBOTRONS - Niepokonani
Aniołowie Galaktyki" to:
- 2,5 metrowi STALOWI GIGANCI, zdumiewaja˛cy pod wzgle˛dem wielkości i detali
- interaktywna i edukacyjna koncepcja programu
- projekcja video, wirtualne postaci
- błyskotliwi i charyzmatyczni komiczni
antybohaterowie
- pokaz laserowy i świetlny
- znakomita, tematyczna muzyka i efekty
dźwie˛kowe
- rozbudowane i interaktywne dekoracje
imituja˛ce kabine˛ statku kosmicznego
- SESJA ZDJE˛CIOWA!!! (dla widzów) z
bohaterami spektaklu
spektakl przeznaczony dla rodzin z dziećmi
powyżej 4 roku życia
czas trwania: 70 minut

WERNISAŻ WYSTAWY PLENEROWEJ
Mariusza Barcickiego REMONT KATEDRY
ŚWIDNICKIEJ 1997-2022
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na prezentacje˛ fotografii Mariusza Barcickiego 25 lat remontu katedry poła˛czonej z wernisażem wystawy plenerowej REMONT KATEDRY
ŚWIDNICKIEJ 1997-2022.
Prezentacja fotografii:
29.04.2022r, godz. 17.00 - Sala Cysterska, ul. Franciszkańska 18
Wernisaż wystawy:
29.04.2022r, godz. 18.00 - Skwer z dzikami
MBP Świdnica

Dzika Natura Biblioteki
czyli Światowy Dzień Ziemi i Ksia˛żki w Bibliotece
22 kwietnia w naszej bibliotece miało miejsce niezwykłe wydarzenie Z okazji Światowego Dnia
Ziemi oraz Światowego Dnia Ksia˛żki powstał biblioteczny ogród Z pomoca˛ dzieci z Przedszkola nr
4 w Świdnicy ozdobiliśmy wspólnie olbrzymie donice, sadza˛c w nich roślinki. Oczywiście nie mogło
zabrakna˛ć ksia˛żeczki "Najpie˛kniejszy ogródek borsuka" czytany na głos dzieciom wprowadził nas
w świat roślinek i kwietnej ła˛ki. Radości było co nie miara a obsadzone i obsiane dziś donice, be˛da˛
towarzyszyć nam i Wam do późnej jesieni. Zapraszamy do podziwiania i oczywiście do odwiedzania
naszej bibliotek.
tekst: MBP Świdnica
MBP Świdnica

WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
MARIUSZ BUCZMA AZYL
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy zaprasza na wernisaż
wystawy fotografii - Mariusz Buczma AZYL.
Wernisaż odbe˛dzie sie˛ w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy 13 maja, o godzinie 18.00.

"WA˛SIK" (spektakl)
26.05.2022 18:00
cia˛g dalszy na str. 26
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"Lubie˛ patrzeć przez matówke˛ i naciskać spust migawki. Lubie˛ zapach wywoływacza i moment,
kiedy z bieli papieru wyłania sie˛ obraz, to jest jak narkotyk - uzależnia
Trudno byłoby mi bez tego żyć.
Fotografia to AZYL"
Mariusz Buczma
MBP Świdnica
Wste˛p 100 zł; mejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); oganizator: ŚOK
Młody, ciamajdowaty (jak o nim mówia˛ znajomi), bezrobotny młody me˛żczyzna przygotowuje sie˛ na pierwsza˛ wizyte˛ przyszłego
teścia, ortodoksyjnego żyda.
Przygotowania ida˛ zgodnie z planem do momentu awarii maszynki do golenia, wskutek
czego pod nosem naszego bohatera zostaje
malutki jednak rzucaja˛cy sie˛ w oczy wa˛sik,
Wa˛sik, który wszystkim kojarzy sie˛ z pewnym "dyktatorem", i który tego wieczoru
troche˛ narozrabia.
Co dziwne, każdy z bohaterów inaczej reaguje na widok wa˛sika. Jak zareaguje przyszły tatuś, jak narzeczona, a jak dozorca
bloku? No i jak to wszystko sie˛ skończy?
Wszystko wyjaśni sie˛ na scenie!
Dobra zabawa i śmiech do łez gwarantuja˛:
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
**********************************

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na darmowe warsztaty z robotyki i programowania. Zaje˛cia odbe˛da˛ sie˛ 7 maja w Sali Cysterskiej.
Obowia˛zuja˛ zapisy pod numerem telefonu: 724 477 234.
Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
16.04.2022r. godz. 20.16
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotycza˛ce me˛żczyzny leża˛cego na chodniku przy przystanku komunikacji miejskiej w rejonie
Placu Grunwaldzkiego. Natychmiast wysłano tam patrol straży miejskiej. Na miejscu zastano
bezdomnego Jarosława F. Me˛żczyzne˛ dobudzono i zaoferowano udzielenie pomocy. Jarosław F.
nie był zainteresowany propozycja˛ strażników i oddalił sie˛ z miejsca zdarzenia. Za swoje
zachowanie odpowie przed sa˛dem.
16.04.2022r. godz. 22.07
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce nietrzeźwego
me˛żczyzny leża˛cego na terenie przydomowego ogródka przy ulicy Kołła˛taja. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Strażnicy zastali tam me˛żczyzne˛ w stanie upojenia alkoholowego.
Bo badaniach lekarskich został przewieziony do Policyjnej Izby Zatrzymań do wytrzeźwienia.
Za swoje zachowanie odpowie przed Sa˛dem Rejonowym w Świdnicy.
17.04.2022r. godz. 20.45
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce poważnego
utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Trybunalskiej. Kierowca busa zaparkował bezpośrednio
na skrzyżowaniu. W tym przypadku nie było mowy o pouczeniu. Sprawce˛ wykroczenia ukarano
mandatem karnym w kwocie 300 zł.
19.04.2022r. godz. 11.16
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie mieszkańca Osiedla
Młodych dotycza˛ce parkowania na trawniku pojazdu osobowego przy ulicy Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Interwencja została zakończona ukaraniem sprawcy mandatem karnym.

19.04.2021r. godz. 12.06
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pogotowia ratunkowego dotycza˛ce udzielenia pomocy we wniesieniu do mieszkania
przy ulicy Długiej pacjenta po zakończonym leczeniu szpitalnym. Skierowani na miejsce strażnicy pomogli zespołowi pogotowia. Chory sprawnie
trafił do swego mieszkania.
19.04.2021r. godz. 17.41
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od kobiety, która wpadła do niezabezpieczonej studzienki w podwórzu przy ulicy Ofiar
Oświe˛cimskich. Na szcze˛ście nie doznała poważnych obrażeń. Na miejsce natychmiast skierowano patrol straży miejskiej, który przy użyciu taśmy
ostrzegawczej zabezpieczył studzienke˛. W tym czasie dyżurny jednostki ustalił zarza˛dce˛ terenu i zobowia˛zał go do pilnego, trwałego zakrycia
studzienki. W dniu naste˛pnym strażnicy dokonali kontroli tego terenu i potwierdzili, że studzienka została trwale zabezpieczona.
20.04.2021r. godz. 8.26
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od kobiety, która opiekuje sie˛ starsza˛ kobieta˛. Osoba ta upadła w swoim mieszkaniu
natomiast opiekunka sama nie mogła jej podnieść. Dyżurny skierował patrol do mieszkania starszej pani na ulice˛ Kazimierza Wielkiego. Ze wzgle˛du
na możliwe obrażenia wezwano również pogotowie ratunkowe. Ostatecznie okazało sie˛, że kobieta nie doznała poważnych obrażeń. Strażnicy
udzielili pomocy.
20.04.2021r. godz. 23.19
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce nietrzeźwego me˛żczyzny śpia˛cego na klatce schodowej jednego z budynków
w Rynku. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam znanego z licznych wcześniejszych interwencji, nietrzeźwego, bezdomnego me˛żczyzne˛, który
zanieczyścił fekaliami klatke˛ schodowa˛. Po dobudzeniu opuścił miejsce zdarzenia. Za swoje zachowanie odpowie przed sa˛dem.
info: SM Świdnica
Gmina Świdnica

KAROLINA MALINOWSKA MISTRZYNIA˛ POLSKI
W DUATHLONIE
Rumia od wielu lat wita wiosna˛ triathlonistów na krajowej konfrontacji w duathlonie (bieg/rower/bieg). W tym roku wyznaczono termin na niedziele˛ - 24 kwietnia. To już tradycyjne miejsce
rozgrywania Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Nawet aura wzie˛ła to pod
uwage˛ i na czas zawodów wyszło słońce, przez co tegoroczny - kwietniowy chłód nie był aż tak
ucia˛żliwy. Nie brakowało wie˛c woli walki, co udowodnili swoimi startami zawodnicy sekcji triathlonowej GLKS Świdnica.
Karolina Malinowska, w kategorii K1 AGE-GROUP (AG), czyli w grupie zawodniczek do lat
20-tu wywalczyła tytuł mistrzowski - po udanym biegu na dystansie 5 km, jeździe na rowerze po
trasie o długości 20 km i po pokonaniu kolejnego odcinka biegowego, tym razem - 2,5 km z radościa˛
mine˛ła linie˛ mety w czasie 1:09,56.
Teraz przed Karolina˛ nie mniej ważne starty, bo maturalne. Tutaj też jej bardzo kibicujemy.
Jakub Kierul, w kategorii juniora młodszego, w Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM), coraz
śmielej goni czołówke˛ krajowa˛, bo w swoim roczniku uplasował sie˛ na szóstym miejscu, poprawiaja˛c
cia˛g dalszy na str. 27
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przy tym swój rekord życiowy o ponad 2 minuty !!! Do pokonania miał 2,5 km biegu, 10,8 km roweru i 1,25 km biegu (34,15).
Katarzyna Kalita, mimo że pełniła role˛ trenerki, to też wystartowała i w bardzo mocno obsadzonej kategorii K4 AG zaje˛ła siódme miejsce.
Gmina Świdnica

WIELKIE SPRZA˛TANIE I OWOCOWY SAD
NA ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
22 kwietnia obchodziliśmy Mie˛dzynarodowy Dzień Ziemi. W Pankowie, Bystrzycy Górnej, Niegoszowie, Wiśniowej, Wilkowie, Komorowie i w
wielu innych miejscowościach trwało wielkie sprza˛tanie. Z tej okazji mieszkańcy gminy Świdnica wyposażeni w worki i re˛kawiczki ruszyli na pomoc
naszej planecie. Z kolei mieszkańcy Opoczki w Światowy Dzień Ziemi postanowili założyć owocowy sad.
Gratulujemy cennych inicjatyw!

www.expressem.eu

www.expressem.eu

28

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

SALON PRASOWY "AS"

U S ŁU G I
◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

N I E R U C H O M O Ś C I
◆ SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie
("pełna własność" z KW) położone jest w
Świdnicy na Osiedlu Młodych w atrakcyjnym budynku wybudowanym metoda˛ tradycyjna˛ - z cegły w 1993r. Składa sie˛ z 4
pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc
o ła˛cznej powierzchni 75 m kw. oraz dużego balkonu a także piwnicy 5 m kw..
Położenie lokalu na 4/4 pie˛trze. Ściany
malowane farbami emulsyjnymi, na podłogach mozaika parkietowa. Łazienka oblicowane glazura˛.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.
BARAN Moga˛ sie˛ pojawić problemy z zachowaniem wewne˛trznej równowagi, zwłaszcza pod
koniec tygodnia. Przez nieostrożność możesz
wpaść w kłopoty finansowe. W pracy nie daj sie˛
wykorzystać przez innych. Za pomoca˛ swojego
wdzie˛ku, możesz niejedno załatwić. Mało kto
potrafi oprzeć sie˛ Twojemu urokowi.
BYK Ktoś oczekuje, że szybko podejmiesz ważna˛ decyzje˛, od której bardzo wiele be˛dzie zależało. Nie powinieneś długo z tym zwlekać, tym
bardziej, że sprawa jest oczywista, a rozwia˛zanie tylko jedno. Sprawy finansowe przestana˛
spe˛dzać Ci sen z powiek. Z każdym dniem
be˛dziesz miał lepszy humor.

Zamówienia: expressem@expressem.eu

ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

BLIŹNIE˛TA Tydzień pełen tajemniczych wydarzeń i romantycznych przeżyć. Poprzez własne
niezdecydowanie możesz znaleźć sie˛ w bardzo
zawikłanej sytuacji. Intuicja Cie˛ nie zawiedzie
i podpowie Ci właściwe rozwia˛zanie. Jednak
be˛ dziesz musiał wykazać sie˛ odwaga˛. Ktoś
próbuje pozbawić Cie˛ własnego zdania, nie
pozwól na to.
RAK Nasta˛pi duże ożywienie w sprawach zawodowych. Nie daj sie˛ wcia˛gna˛ć w jaka˛ś niezdrowa˛
rywalizacje˛. Zachowaj twarz, ba˛dź zawsze soba˛.
Jedynie taka postawa uchroni Cie˛ od konfliktów
w pracy i pozwoli na uzyskanie dobrych efektów.
Wytchnienia od całej tej afery szukaj w gronie
najbliższych.
LEW Z każdym dniem be˛dzie lepiej. Nie warto
sie˛ wie˛c tak bardzo przejmować. Wiele problemów rozwia˛żesz bez wie˛kszego wysiłku. Wystarczy tylko dobrze pomyśleć. Masz wiele możliwości które powinieneś wykorzystać. Nie poddawaj sie˛ przygne˛bieniu. W pia˛tek miła niespodzianka.
PANNA Nadarzy sie˛ okazja, aby podja˛ć dodatkowa˛ prace˛ lub nauke˛. Powinieneś skorzystać z propozycji. Nawet jeżeli be˛dzie trzeba zmienić plany.
Ktoś oczekuje, że przyznasz sie˛ do błe˛du, jaki ostatnio popełniłeś. Może warto pomyśleć o przeprosinach? Możesz w ten sposób wiele zyskać.
WAGA Otrzymasz bardzo ciekawa˛ propozycje˛.
Ktoś ułatwi Ci zarobienie dodatkowych pienie˛dzy. Be˛dziesz tylko musiał lepiej zorganizować sobie czas. Nie powinieneś przegapić takiej okazji. Nie popadaj w przesadne sprzeczki
ze swoim partnerem, nie ma co sie˛ kłócić o takie
drobiazgi.
SKORPION Nasta˛pi ożywienie w sprawach sercowych. Raki, te jeszcze wolne, be˛da˛ miały oka-

zje˛ naprawde˛ sie˛ zakochać. Okoliczności be˛da˛
sprzyjały miłosnym uniesieniom i fascynacjom.
W nadchodza˛cych dniach be˛dziesz bardzo leniwy, nic nie be˛dzie w stanie tego zmienić. Sprawy
zawodowe odejda˛ wie˛c na dalszy plan.
STRZELEC Nadszedł czas, aby płacić swoje
zobowia˛zania. Co odwlecze, to nie uciecze.
Lepiej wszystko ureguluj, a odzyskasz spokój
wewne˛trzny. Ktoś czeka, że sie˛ do niego odezwiesz. Ma dla Ciebie ważna˛ wiadomość. Wesoło i szcze˛śliwie spe˛dzisz nadchodza˛cy weekend.
KOZIOROŻEC Nie wmawiaj sobie, że masz
depresje˛. To nieprawda. Jesteś po prostu zme˛czony i nic Ci sie˛ nie chce. Postaraj sie˛ lepiej zorganizować sobie życie, zadbaj o kontakty towarzyskie, o bliskich, a wszystko sie˛ zmieni. Twoje
sprawy nabiora˛ zupełnie innych barw.
WODNIK Be˛dziesz miał dobry nastrój. Pomyślisz o kimś, kogo znałeś kiedyś dawno i teraz te
wspomnienia ożyja˛. A to za sprawa˛ pewnych
wiadomości, które do Ciebie dotra˛. Spojrzysz
łaskawszym okiem na swoich sa˛siadów i znajomych. Być może uda Ci sie˛ uregulować wszystkie zobowia˛zania.
RYBY Be˛dziesz miał teraz bardzo wiele pracy.
Warto, abyś wszystko dokładnie zaplanował.
Czasu jest bowiem bardzo mało. Możesz liczyć
na pomoc ze strony partnera. Nie wykorzystuj
jednak sytuacji i nie zrzucaj wszystkiego na jego
barki. Dobrym dniem be˛dzie wtorek.

EXPRESSEM
Bezp³atny Tygodnik Ziemi Œwidnickiej
Wydawany do 1994 roku jako gazeta bezp³atna. Redaguje kolegium. Wydawca, redaktor naczelny Tomasz Wyrwa.
Telefon 601 232 848, e-mail: expressem@wp.pl, expressem@expressem.eu. Dostêpnoœæ: www.expressem.eu.
Serwisy pomocnicze www.ex24.pl, expressem24.pl.
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ 0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do wykończenia, Centrum, cena 225.000 zł
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, okolice ul. Pakowej 220.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard,
190.000 zł
OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH
10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III pie˛tro, 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 pie˛tro, ogrzewani emiejskie 309.000 zł - Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostoja˛cy,
Bystrzyca Dolna 430.000 zł

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 Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, 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 pie˛tro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon 265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV pie˛tro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I pie˛tro, 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 Śle˛ży, 185.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodoła˛, 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 Śle˛ży - 150 zł/m
kw.
0-5631 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5631 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
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 WYNAJE˛CIA:
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 pie˛tro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł

www.expressem.eu

0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłownia dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000
zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 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, wolnostoja˛cy, Bystrzyca Dolna
430.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostoja˛cy, 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 wolnostoja˛cy, 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 działka˛ 34 ar, 248.000 zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

