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W skrócie...

KIERMASZ KSIĄŻEK, PŁYT MUZY-
CZNYCH ORAZ FILMÓW
06.05-07.05.2022, godz.  10:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na kiermasz książek, płyt muzycz-
nych oraz filmów.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

IV WYSTAWA JELENIOGÓRSKIEJ
STREFY FOTOGRAFII "ONE DAY
PHOTO"
06.05.2022, godz. 17:00
Ta wystawa jest prezentacją fragmentu wi-
zualnych zapisów stałego projektu JSF, któ-
ry realizowany jest od kilku lat. Artyści z
Jeleniej Góry zawsze wybierają ciekawe
miejsca, które chcą lepiej poznać, dotrzeć do
tego, co tworzy ich unikalny charakter i ma
wpływ na tożsamość.
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa;
organizator: ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY MAGDY MI-
SIEWICZ ,,PAMIĘĆ ZATRZYMANA"
06.05.2022, godz. 18:00
Magda Misiewicz poza malarstwem zajmuje
się także ilustracją, a obecnie pracuje jako
nauczycielka rysunku i malarstwa w Akade-

Świdnica

FESTYN RODZINN
Z BIEGIEM I AKCJĄ CHARYTATYWNĄ

Rekreacyjny bieg z pięknym okolicznościowym medalem na mecie, a na dokładkę mnóstwo
atrakcji dla całych rodzin. To wszystko już w niedzielę, 15 maja, w Parku Centralnym przy hali
sportowej przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej. Na Festyn Rodzinno-Sportowy "Jan Paweł II
papieżem sportowców" zapraszamy w godzinach 14.00-18.00.

Festyn rozpocznie się o godzinie 14.00 i potrwa cztery godziny. O 15.00 wystartuje Bieg Papieski
(zapisy od 13.00 do 14.30 w hali sportowej). Trasa długości dwóch kilometrów wytyczona zostanie
alejkami parku. Bieg ma charakter rekreacyjny, nie będzie mierzony czas. Na pierwszych 300
zapisanych uczestników przewidziano pamiątkowy medal. Udział w biegu jest bezpłatny, ale przy
zapisach mile widziane są datki na zakup busa do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy.
Numer zbiórki 2022/84/OR. Konto zbiórki zasilą także fundusze zebrane w trakcie festynu. 

Atrakcji nie zabraknie! Dla dzieci będą dmuchańce, przejażdżki osiołkami, karmienie peruwiań-
skich alpaków, malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane. Nieco starsi będą mogli skorzystać z
bezpłatnych badań (cholesterol, ciśnienie, pojemność płuc). Każdy znajdzie również coś dla siebie
w wielkiej strefie gastronomicznej z domowymi wypiekami, potrawami z grilla i kuchnią polową z
zupami. Przygotowane zostanie także stoisko z wyrobami wykonanymi przez uczestników placówek
PSONI koło w Świdnicy. 

Organizatorami Festynu Rodzinno-Sportowego "Jan Paweł II papieżem sportowców" są: Świd-
nicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnoprawnością
Intelektualną Koło w Świdnicy, Fundacja Łączy nas Football, Urząd Miejski w Świdnicy, Starostwo
Powiatowe w Świdnicy, Diecezja Świdnica i przychodnia ARS Medica.   

PROGRAM FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO 
"JAN PAWEŁ II PAPIEŻEM SPORTOWCÓW" 

15.05.2022 (niedziela) 
PARK CENTRALNY, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej

Czas trwania imprezy: 14.00-18.00

13.00-14.30 - zapisy do Biegu Papieskiego (hala sportowa)
15.00 - Bieg Papieski (2 km)
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mii Rysunku dla dzieci i młodzieży. W latach
2015-2020 brała udział w wystawach zbio-
rowych, prezentując prace malarskie i rysun-
kowe.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; 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

DARMOWE WARSZTATY Z ROBO-
TYKI I PROGRAMOWANIA
07.05.2022, godz.. 12:30
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na darmowe warsztaty z robotyki i
programowania. Zajęcia odbędą się 7 maja
w Sali Cysterskiej. Obowiązują zapisy pod
numerem telefonu: 724 477 234.
Wstęp OBOWIĄZUJĄ ZAPISY; miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna; organizator:
MBP

PRZEGLĄD TEATRZYKÓW PRZED-
SZKOLNYCH
09.05-12.05.2022, godz. 9:30
Celem Przeglądu Teatrzyków Przedszkol-
nych jest stworzenie dzieciom możliwości
do twórczego kreowania siebie, rozwijania
własnego potencjału intelektualnego, zdol-
ności i zainteresowań, aktywizowania sfery
wyobraźni i fantazji!
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
Celem Przeglądu Teatrzyków Przedszkol-
nych jest stworzenie dzieciom możliwości
do twórczego kreowania siebie, rozwijania
własnego potencjału intelektualnego, zdol-
ności i zainteresowań, aktywizowania sfery
wyobraźni i fantazji. Pragniemy, aby udział
w nim uświadamiał przedszkolakom, że
twórcze spędzanie wolnego czasu wpływa
na rozwój ich zdolności i zainteresowań i
zacieśniał rodzinne relacje poprzez aktywne
uczestnictwo rodziców w przygotowaniu

www.expressem.eu

Świdnica

WYDANO KSIĄŻKĘ O ŚWIDNICKIM RZEŹBIARZU
JOHANNIE RIEDLU

Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska i jej zastępca, Szymon Chojnowski spotkali się
z Pawłem Migasiewiczem, autorem książki "Laudatissimus Phidias noster. Rzeźbiarz Johann Riedel
SJ (1654-1736) między czeską tradycją cechową a francuską sztuką akademicką". Miasto dofinan-
sowało publikację w kwocie 8 tysięcy złotych.

Paweł Migasiewicz to historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w
2010 roku obronił rozprawę doktorską. Specjalizuje się w historii rzeźby i architektury nowożytnej.
Kilkanaście lat pracy autora nad tym dziełem dało imponujący efekt.

"Pochodzący ze Śląska jezuicki rzeźbiarz i projektant Johann Riedel (1654-1736) był pod
wieloma względami nieprzeciętną postacią wśród artystów aktywnych w monarchii habsburskiej w
XVII i XVIII wieku. Jego długie życie zostało stosunkowo dokładnie udokumentowane poprzez
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przedstawień i wspólne ich przeżywanie.
Wraz z głównym organizatorem, Przedszko-
lem Miejskim nr 4 w Świdnicy, zapraszamy
na to barwne święto dziecięcego 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
Piątka"
"JAK ZNALEŻĆ SZCZĘŚCIE"
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 KSIĄŻKOWEJ KRAINIE"
10.20 Przedszkole Niepubliczne "Radosny
Delfinek"
"SMACZNEGO KOLEGO"
10.45 Przedszkole Niepubliczne "Promyk"
"MAŁA CZAROWNICZKA"
11.10 Niepubliczne Przedszkole "Europej-
ska Akademia Przedszkolaka"
"BAL NA ŁĄCE"
11 maja (środa)
9.30 Przedszkole Miejskie Nr 4
"BUTY KRASNOLUDKA"
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 wyjątkowy koncert
z okazji Dnia Matki w wykonaniu Eleni z
zespołem. Podczas koncertu usłyszymy naj-
większe przeboje takie jak: Miłość jak wino,
Troszeczkę ziemi troszeczkę słońca, Tylko w
Twoich dłoniach, Na wielką miłość oraz naj-
nowsze kompozycje z płyty Statek do Pireu-
su.
Wstęp 75/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
- MARIUSZ BUCZMA AZYL.
13.05.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP
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różnorakie zapiski archiwalne, a zwłaszcza dzięki jego "Vocatio" zawierającej krótką autobiografię.
W trakcie swojej podróży edukacyjnej, której celem była nauka w akademii sztuki, Riedel dotarł do
Francji i spędził w niej prawie dwa lata (1680-1682). Jego późniejsze dzieła, stworzone głównie w
Pradze i w Świdnicy, prezentują w związku z tym unikatową syntezę wpływów czeskich i francuskich.
Biografia Riedla daje asumpt do rozważań na temat sztuki jezuickiej w środowisku wielowyznanio-
wym, relacji artystycznych między Francją a krajami Korony Czeskiej oraz ambicji akademickich i
kondycji społecznej artystów w epoce nowożytnej" - napisał wydawca książki.

Jednym zatem z głównych "bohaterów" publikacji jest świdnicka katedra, a wśród fotografii,
dokumentujących dzieło Riedla, wiele jest autorstwa świdniczanina, Mariusza Barcickiego. Książka
to także piękna inspiracja do odkrywania rzeźb twórcy i jego uczniów na Dolnym Śląsku, we Francji
czy Czechach. Dzieło Pawła Migasiewicza jest wydane z wielką starannością edytorską. Od soboty,
30 kwietnia książka dostępna będzie w sprzedaży w Informacji Turystycznej w cenie 84 zł.  

Świdnica

PRAWIE 100 ŚWIDNICKICH FIRM 
ZGŁOSIŁO SIĘ DO CYFROWEJ WYPRAWKI

Do Cyfrowej Wyprawki dla Firm, pilotażowej edycji programu, który realizujemy razem z
Polskim Funduszem Rozwoju, zgłosiło się prawie 100 świdnickich przedsiębiorców!

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie. 50 firm, które zakwalifikuje się do programu (decyduje
kolejność zgłoszeń), zostanie o tym poinformowane przez PFR do końca tego tygodnia - sprawdzajcie
swoje skrzynki mailowe! Razem z informacją otrzymacie zaproszenie na pierwsze szkolenie w
ramach programu, które odbędzie się 18 maja w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw (Świdnica,
Rynek 39-40).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z organizatorem programu:
- cyfrowawyprawka@pfr.pl
- tel. 22 703 43 00

Powiat Świdnica

ROZPOCZĘŁY SIĘ MATURY 
W POWIECIE ŚWIDNICKIM

4 maja uczniowie z placówek oświatowych podległych Powiatowi Świdnickiemu rozpoczęli
zdawanie egzaminu maturalnego. Maturalny maraton rozpoczął się od egzaminu pisemnego z języka
polskiego.

Do egzaminu pisemnego uprawnionych było 832 absolwentów szkół ponadpodstawowych
podległych Powiatowi Świdnickiemu z 12 placówek z terenu powiatu.

Powiat Świdnica

POWIATOWE SZKOŁY ZACHĘCAJĄ
OŚMIOKLASISTÓW

28 kwietnia, w sali Klubu Bolko, odbyło się II Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej. Spotkanie
skierowane było do uczniów klas ósmych, którzy w tym roku wybierać będą dalszy kierunek
kształcenia.

Swoją ofertę edukacyjną przedstawiały szkoły ponadpodstawowe podległe Powiatowi Świdnic-
kiemu. Organizatorami Forum byli Powiat Świdnicki, Miasto Świdnica oraz Sudecka Izba Przemy-
słowo - Handlowa. Swoja ofertę dla uczniów przygotowali między innymi: Zespół Poradni Psycho-



Od 2014 roku przy ulicy Traugutta 7 w Úwidnicy z powodzeniem funkcjonuje 
Technikum Ortopedyczne. Od wrzeúnia 2022 roku zostanie równieý urucho-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych 

TECHNIK WETERYNARII

Technikum Weterynaryjne i Technikum Ortopedyczne 
w Úwidnicy

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

www.toswidnica.pl                 sekretariat@sced.pl
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logiczno - Pedagogicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Mechanicznych,
Zespół Szkół Ekonomicznych, Technikum Ortopedyczne, Technikum Weterynaryjne, Zespół Szkół
nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik", Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych, Hager
Polo Sp. z o.o., Zespół Szkół Budowlano - Elektrycznych, Sonel S.A., DBI Plastics, Krause Sp. z
o.o., Electrolux Poland Sp. z o.o.

foto: Powiat Świdnica

Świdnica

POMOC Z OIK
Jeśli jesteś w kryzysie, w twojej rodzinie jest przemoc możesz zgłosić się do Ośrodka Interwencji

Kryzysowej w Świdnicy - uzyskasz bezpłatną pomoc specjalistów.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy

ul. Żeromskiego 16/8 oferuje bezpłatną pomoc w ramach interwencji kryzowej dla mieszkańców
Powiatu Świdnickiego.

Formy pomocy:
◆ pomoc prawna,
◆ pomoc pedagogiczna,
◆ pomoc psychologiczna,
◆ pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy, 
◆ mieszkanie interwencyjne,
◆ oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

Ośrodek pracuje w od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do godz. 18:00 (w poniedziałek i
piątek do godz. 18:30). Aby skorzystać z pomocy specjalistów należy termin i godzinę ustalić
telefonicznie z pracownikami OIK, pod nr telefonu 74 856-58-15. W OIK przyjmują:
◆ Radca Prawny - Danuta Mazur (w każdy poniedziałek od godz. 15:30 do godz. 18:30),
◆ Pedagog - Katarzyna Stachnik (w każdy poniedziałek od godz. 15:30 do godz. 18:30 oraz w każdy

piątek od godz. 14:30 do godz. 18:30),
◆ Psycholog - Monika Litwin (w każdy wtorek, środę i czwartek od godz. 14:00 do godz.

18:00),
◆ Psycholog - Magdalena Wróblewska (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy OIK),
◆ Psycholog dla uchodźców z Ukrainy - Liudmyla Lukianczuk (w każdy wtorek od godz. 14:30 do

godz. 16:30 oraz w każdy piątek od godz. 15:00 do godz. 18:00) 

Świdnica

NOC MUZEALNA 2022
Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji święta wszystkich miłośników historii i

nocnego zwiedzania muzeów czyli Nocy Muzealnej, która odbędzie się w piątek 13.05.2022 roku w
godz. 18:00 - 24:00. Podczas wydarzenia będzie miało miejsce otwarcie nowej wystawy czasowej
"Świdnicka Wystawa Przemysłu i Rzemiosła z 1892 r. w ówczesnej prasie śląskiej". Dostępne będą
także wszystkie ekspozycje stałe czyli aranżacje dawnej apteki, karczmy, sklepu kolonialnego, domu
wagi, stacji paliw, dziejów świdnickiego piwowarstwa, salonu mieszczańskiego a także gotyckiej Sali
Rajców. Dodatkową trakcją będzie koncert muzyki kameralnej podczas którego będą wykonywane
utwory z epoki.

Serdecznie zapraszamy.  
Wstęp wolny!

29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
"WARP TRAVELERS"
13.05.2022, godz. 19:00
Zapraszamy na premierową trasę nowego pro-
jektu muzycznego pod nazwą Warp Travelers.
Artyści, znani ze swobodnego poruszania się
po szerokim spektrum stylistycznym, zapre-
zentują w pełni autorski program. Zapowiada
się prawdziwie muzyczno-kosmiczna podróż.
Wstęp 25/30 zł; miejsce: dziedziniec pod
Wieżą Ratuszową; organizator: ŚOK

NOC MUZEALNA 2022
13.05.2022, godz. 18:00
Zapraszamy do wzięcia udziału w tegoro-
cznej edycji święta wszystkich miłośni-
ków historii i nocnego zwiedzania muze-
ów czyli Nocy Muzealnej, która odbędzie
się w piątek 13.05.2022 roku w godz.
18:00 - 24:00.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

"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

PRZYSTANEK W ALEI GWIAZD
15.05.2022, godz. 18:00
Studio Piosenki La Chanson MDK Świdnica
oraz Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają
na koncert "Przystanek w Alei Gwiazd".
Wstęp 10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

JAN PAWEŁ II PAMIĘĆ I OBECNOŚĆ
2022
15.05.2022, godz. 12:00

ciąg dalszy na str. 8
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Świdnica

POZNAJ HISTORIĘ ŚWIDNICKIEGO
PIWOWARSTWA Z QUESTEM

Zapraszamy do poznania historii świdnickiego piwowarstwa przy pomocy gry terenowej - Questu
przygotowanego przez Muzeum Dawnego Kupiectwa we współpracy z Fundacją Calamita.

Quest "Świdnica miastem piwowarskich tradycji" -przybliża historię piwowarstwa w Świdnicy,
którego początki sięgają XIII wieku. Prowadzi w miejsca, w których do dzisiaj widać związek z
branżą piwną. Wyprawa zaczyna się na świdnickim Rynku przy fontannie Neptuna a kończy w
Muzeum Dawnego Kupiectwa.

Oprócz Questu przybliżającego historię piwowarstwa polecamy także questy:
* "I małe jest piękne - detale świdnickiej architektury" - wyprawa przedstawia wybrane zabytki

okolic Rynku w Świdnicy, a w szczególności detale architektoniczne, które decydują o jego unika-
towym charakterze. Trasa rozpoczyna się przed Katedrą pw. św. Stanisława i św. Wacława, na placu
św. Jana Pawła II. Opiekunem Questu jest Urząd Miejski w Świdnicy.

* "Podróż w czasie ze świdnicka biblioteką" - wyprawa prezentuje historię świdnickiej biblioteki
oraz miejsca z nią związane. Start Questu na ul. Franciszkańskiej, na skwerze przy pomniku z dzikami.
Opiekunem Questu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

Questy można przemierzać na dwa sposoby:
* z ulotką papierową do wydrukowania z portalu www.questy.org.pl (wpisz nazwę interesującej

Cię wyprawy) lub odbierz ulotkę w jednym z punktów: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
w Świdnicy (ul. Rynek 39-40), Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy (ul. Franciszkańska 18), Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy (ul. Rynek 37), Urząd
Miejski w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49)

Polonia Stal Świdnica

GRA W PIŁKĘ SIĘ OBRONIŁA, CHOĆ DOPIERO 
W OSTATNIM KWADRANSIE

Spore emocje towarzyszyły  derbowej potyczce w rozgrywkach grupy wschodniej Koleje Do-
lnośląskie IV  ligi piłkarskiej, w której AKS Strzegom podejmował na swoim terenie  IgnerHome
Polonię-Stal Świdnica. Goście w pełni zasłużyli na wygraną,  ale znów musieli gonić i odwracać losy
rywalizacji.

Od samego początku inicjatywę w tym  spotkaniu posiadali świdniczanie. Piłkarze AKS-u skupili
się na  defensywie i gry długimi piłkami kierowanymi w stronę Rolanda Emeki. Już  w 5. minucie
przyjezdni mieli doskonałą okazję, by znaleźć się na  prowadzeniu. W polu karnym piłkę otrzymał
Sebastian Białasik, miał przed  sobą tylko Wiktora Błaszkiewicza, ale finalnie zbyt długo zwlekał ze
strzałem i skończyło się tylko na zagrożeniu. Miejscowi też od czasu do  czasu próbowali przenieść
ciężar gry na drugą stronę boiska. W 20.  minucie piłka przeleciała nad poprzeczką bramki strzeżoną
przez  Bartłomieja Kota. Chwilę później groźnie w pole karne wpadł Oskar  Giziński, ale w ostatniej
chwili interweniował Wojciech Sowa. Następnie  gracze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica dwukrot-
nie zmusili golkipera  strzegomian do sporego wysiłku. Błaszkiewicz najpierw obronił strzał  An-
drieja Kozachenko, a następnie Wojciecha Szuby. W 27. minucie błąd  przytrafił się świdnickiej
drużynie. Gospodarze popędzili z szybkim  atakiem, ale bez skutku. Najpierw Bartłomiej Kot
wybronił uderzenie  Adriana Zielińskiego, a dobitka Damiana Bogacza była bardzo niedokładna.  Im
bliżej końca pierwszej części gry, tym przewaga podopiecznych  trenera Grzegorza Borowego była
coraz bardziej wyraźna. Miejsce na  uderzenie znalazł jeszcze Szymon Tragarz, ale próba była
niedokładna.

Po zmianie stron biało-zieloni  ruszyli do zdecydowanych ataków, chcąc jak najszybciej otworzyć
wynik i spychając przeciwników do głębokiej defensywy. W 47. minucie sygnał do  ataku dał

ciąg dalszy na str. 10

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na spotkanie w ramach Dni Świę-
tego Jana Pawła II. Spotkanie odbędzie się
15 maja w Sali Cysterskiej, o godz.inie
12.00.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

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...

WERNISAŻ WYSTAWY Magdy Misie-
wicz ,,Pamięć zatrzymana"
06.05.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

biogram
Magda Misiewicz, urodzona w 1994 roku w
Świdnicy. Absolwentka malarstwa na Uni-
wersytecie Artystycznym w Poznaniu. Stu-
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Wojciech Szuba. Kapitan świdnickiej ekipy huknął z okolicy 30.  metra, a lecąca jak pocisk futbolówka
obiła poprzeczkę strzegomskiej  bramki, a następnie spadła na linię bramkową! Chwilę później w polu
karnym zablokowani zostali Wojciech Sowa i Robert Myrta. Świdniczanie  seryjnie wykonywali też rzuty
rożne, ale bez większego skutku. Zanim  otworzyć wynik, od 57. minuty świdniczanie musieli gonić swoich
przeciwników. Dawid Kusio najpierw wyłuskał piłkę, ale po chwili ją  stracił w okolicy środka boiska.
Miejscowi przerzucili futbolówkę na  prawą stronę boiska, ta za moment trafiła na 16. metr do Damiana
Bogacza  i zrobiło się 1:0 dla AKS-u. Po upływie godziny gry coraz bardziej  uwidoczniła się przewaga
fizyczna świdniczan. Gospodarzy sporo  kosztowało te 60 minut, a ataki biało-zielonych przybierały na
sile. W  68. minucie miała miejsce skandaliczna decyzja arbitra i brak uznania  prawidłowo zdobytego
gola dla IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Patryk  Paszkowski wygrał pojedynek biegowy z bramkarzem
AKS-u, zdołał jeszcze  odegrać futbolówkę do Wojciecha Dubasa, który wpakował ją do sieci. Gol  nie
został uznany, a arbiter zasygnalizował, że doszło do faulu na  golkiperze AKS-u. Ten jednak był spóźniony,
przegrał ten pojedynek  biegowy i rozpędzony wpadł na Paszkowskiego. Goście protestowali, żółtą  kartkę
otrzymał jeszcze kapitan, Wojciech Szuba, a czerwoną trener,  Grzegorz Borowy. Ta sytuacja odbiła się
jednak pozytywnie na  świdniczanach, którzy niezwykle zdeterminowani ruszyli z kolejną porcją  ataków.
W 75. minucie Andrii Kozachenko zabawił się z defensywą AKS-u,  minął dwójkę obrońców i efektownym
uderzeniem z 25 metrów doprowadził do  remisu 1:1. Trzy minuty później Wojciech Sowa dorzucił
futbolówkę z  prawej strony boiska do Roberta Myrty i błyskawicznie rezultat został  odwrócony. To nie
był koniec, bowiem świdniczanie nie zamierzali  poprzestać na skromnym, jednobramkowym prowadze-
niu. W 82. minucie  biało-zieloni ustalili końcowy wynik. Spod linii końcowej piłkę świetnie  dośrodkował
Szymon Tragarz, a Wojciech Sowa tym razem wystąpił w roli  autora trafienia. Finalnie wicelider tabeli
pokonał AKS Strzegom 3:1 i  mimo, że odwrócił losy rywalizacji dopiero w ostatnim kwadransie, to 
trzeba uznać, że zwyciężył jak najbardziej zasłużenie.

AKS Strzegom - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
1:3 (0:0)

AKS: Błaszkiewicz,  Stanuszek, Traczykowski, Zieliński, Giziński, Morawski, Młodziński,
Sawicki, Bogacz, Domaradzki, Emeka (78’ Iwanicki).

IgnerHome Polonia-Stal:  Kot, Paszkowski, Kasprzak, Sowa, Kozachenko, Białasik (90’ Migas),
Kusio (60’ Dubas), Szuba, Trzyna (64’ Michta), Tragarz (85’ Stachurski),  Myrta (85’ Białas).

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

14 MAJA STARTUJE RALLY MASTERS ŚWIDNICA 2022
Przed nami kolejne rajdowe emocje. Tym razem samochodowe mistrzostwa Dolnego Śląska

Rally Masters Świdnica 2022 odbędą się w dniach 14-15 maja. Jeden z odcinków specjalnych

ciąg dalszy na str. 11

dia ukończyła w 2021 roku broniąc dyplo-
mu magisterskiego pt. Pamięć zatrzyma-
na. W 2019 roku obroniła dyplom licen-
cjacki pt. Pamiętnik. Malarski zapis po-
trzeby pamięci. W 2016 roku ukończyła
studia licencjackie na kierunku Edukacja
Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycz-
nych na Politechnice Poznańskiej. W swo-
ich pracach najczęściej porusza zagadnie-
nie pamięci, wykorzystując techniki ma-
larskie i rysunkowe.
Poza malarstwem zajmuje się także ilustra-
cją, a obecnie pracuje jako nauczycielka ry-
sunku i malarstwa w Akademii Rysunku dla
dzieci i młodzieży.
W latach 2015-2020 brała udział w wysta-
wach zbiorowych, prezentując prace malar-
skie i rysunkowe.
o wystawie i obrazach
Stare zdjęcia gromadzone przez moją ro-
dzinę stały się dla mnie inspiracją do
namalowania cyklu obrazów. Poprzez
wielokrotne wertowanie albumów i
oglądanie zdjęć mogłam zetknąć się z
ich materialnością - suchym papierem,
zniszczeniami, plamami czy zagięciami.
Ta praca czasu, tak widoczna, stała się
bezpośrednim impulsem do malowa-
nia.Za pomocą swoich obrazów chcia-
łam przedstawić destrukcyjny wpływu
czasu na pamięć, jak również ukazać, w
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pewnym sensie, zagubienie wobec tak
wielkiej ilości twarzy, imion i dat.
W odbiorze zdjęć, nie mniej ważnym ich
elementem niż dokładnie widoczne twarze,
jest ich zniszczenie, ich wiek, który czuć pod
palcami. Stąd też swoje obrazy wielokrotnie
przecierałam, drapałam, zachlapywałam i
nawarstwiałam. Starałam się znaleźć malar-
ską formę, za pomocą której wyrażę swoją
potrzebę zatrzymania pamięci.

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,
medytacja wobec przemocy, artystyczna
interwencja, krzyk szeptem, muzyczna
manifestacja niezgody, protest wirtuozów,
mur harmonii. Od 20.00 w sobotę 7 maja
do 20 .00 w niedzielę 8 maja 2022 bądźmy
razem!
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przebiegać będzie przez Panków. Jak informuje Stowarzyszenie G4 Sport Club, 15 maja drogi
wyłączone z ruchu i oznakowane czerwonym kolorem zamknięte będą w godzinach od 9:00 do 16:00.

Trasy rajdu strona 12 i 13.

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
22.04.2022r. godz. 7.55 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące pokrywy studzienki kanalizacyjnej, zlokalizowanej w Rynku niemal na środku
jezdni, która prawdopodobnie wysunęła się z obramowania i wystawała pod kątem ponad
poziom jezdni. Istniało realne zagrożenie, iż w przypadku najechania na pokrywę przez
pojazd dojdzie do jego uszkodzenia. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Fun-
kcjonariusze ustalili, że studzienka i pokrywa nie są uszkodzone a do zdarzenia doszło na
skutek najechania na studzienkę przez pojazd ciężarowy. Pokrywę strażnicy osadzili w studzien-
ce eliminując zagrożenie.

22.04.2021r. godz. 11.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy odebrał telefon od pogotowia ratunkowego z prośbą o
udzielenie pomocy w transporcie chorego z mieszkania do karetki. Na wskazany adres przy ulicy
Waryńskiego skierowano radiowóz straży miejskiej. Strażnicy  wraz z zespołem medycznym
bezpiecznie przenieśli pacjenta do ambulansu.

23.04.2022r. godz. 22.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące mężczyzny leżącego na przystanku w rejonie Placu Wolności. Skierowani na miejsce
strażnicy zastali tam znanego z wcześniejszych interwencji nietrzeźwego bezdomnego. W
związku z faktem, że nie był on w stanie samodzielnie się poruszać został osadzony do
wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań a za swój czyn odpowie przed sądem.

24.04.2022r. godz. 17.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny
awanturującego się w lokalu gastronomicznym na terenie dworca PKP Świdnica Miasto. Skie-
rowani do lokalu strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Awanturnik został osadzony do
wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań a za swój czyn w dniu następnym został ukarany
mandatem karnym .

26.04.2021r. godz. 14.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od mieszkanki ulicy
Konopnickiej, która widziała kobietę wyrzucającą na chodnik starą odzież z bagażnika swojego
samochodu. Na podstawie wskazanych numerów rejestracyjnych pojazdu ustalono jego właści-
cielkę, która przyznała się do tego faktu. Postępowanie zakończono ukaraniem sprawcy manda-
tem karnym.
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26.04.2021r. godz. 15.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefon od zaniepokojonej mieszkanki Świdnicy,
która wyjechała z miasta i zostawiła swoje dziecko pod opieką babci. Od pięciu godzin babcia
nie odbiera telefonu. Zgłaszająca obawiała się, że mogło dojść do jakiegoś nieszczęścia. Pod
wskazany adres skierowano patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze w mieszkaniu zastali babcię
z wnukiem. Powodem zamieszania było przypadkowe wyciszenie telefonu. W obecności straż-
ników babcia skontaktowała się ze swoją córką i wyjaśniła sytuację.

27.04.2021r. godz. 16.40
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące parkowania
nieuprawnionego pojazdu na kopercie inwalidzkiej przy ulicy Marii Kunic. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem w kwocie
800 złotych oraz 5 punktami karnymi.

info: SM Świdnica

MDK Świdnica

XVI Diecezjalny Konkurs Plastyczny "JAN PAWEŁ II"
w ramach Dni Papieskich w Diecezji  Świdnickiej

Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury
1. Mieczysława Kozara- Słobódzkiego w Świdnicy
Regulamin konkursu:
Cele:
- Pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i duchowych.
- Przekazywanie i utrwalanie wiedzy o życiu i działalności Papieża Jana Pawła II.
- Przedstawienie w pracach plastycznych sylwetki Papieża Polaka .
- Prezentowanie prac plastycznych dzieci i młodzieży, promowanie twórczości plastycznej.
Tematyka prac plastycznych:
"Jan Paweł II i sport"
Motto:
"Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświa-

damiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowie-
dzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom - to
wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z
wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważo-
nymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję."/ Homilia Jana Pawła II - Elbląg 6 VI 1999/

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:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Dyrektorka: Anna Rudnicka, zastępczyni
dyrektora: Bożena Kuźma
Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św.
Trójcy w Świdnicy
ks. Bp Waldemar Pytel, Bożena Pytel

ciąg dalszy na str. 16
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Do uczestników konkursu:
Wykonajcie ilustrację przedstawiającą Papieża sportowca - jego górskie wędrówki, kajakarstwo,

narciarstwo czy grę w piłkę z czasów szkolnych.
Możecie też przedstawić siebie i dziedzinę sportu, którą uprawiacie.
Czekamy na wasze prace plastyczne, wykonane samodzielnie,w różnych technikach malarskich,

rysunkowych i graficznych.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkól podstawowych i średnich, oraz innych
placówek oświatowych.
2. Na konkurs może wpłynąć 25 prac od jednego nauczyciela.
3. Można zgłaszać prace indywidualnie.
4. Format prac :  A4,  A3.
Prosimy nie składać i nie rolować prac.
5. Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspono-
wania i drukowania prac.
6. Prace powinny być opisane w następujący sposób:
Imię i nazwisko autora..
Wiek autora
Nazwa, adres i telefon/  email szkoły lub placówki
Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana
Prace  należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy,
7. Nauczycielska 2 ,  tel. 74-8513330
do 9 maja 2022 r.
8. Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy odbędzie się  podczas obchodów Dni  Papieskich
w Diecezji Świdnickiej 2022.
Przewidywany termin 18 maja 2022 r.
Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK: WWW.mdkswidnica.pl

Koordynator konkursu
Joanna Waksmundzka

MDK Świdnica
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy

Dom Kultury im. Mieczysława Kozara - Slódz-
kiego w Świdnicy.

Administratorem danych osobowych prze-
twarzanych w związku z organizacją i realiza-
cją konkursu jest: Młodzieżowy Dom Kultury
im. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w
Świdnicy.

Gmina Świdnica

O CYBERPRZEMOCY I
HEJCIE W INTERNECIE

Czym są hejt i mowa nienawiści? Czy to
normalna forma komunikacji? Czy można im
przeciwdziałać? W czym się przejawiają? Jak na
nie reagować i kto powinien się tym zająć? Na te
i wiele innych pytań odpowiedzi szukali wspól-
nie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pszen-
nie wraz z dzielnicowym gminy Świdnica st.
sierż. Rafałem Jaroszem.

Głównym tematem rozmów były hejt, cyber-
przemoc w sieci internetowej oraz odpowie-
dzialność prawna nastolatków. Funkcjona-
riusz policji poruszył wiele tematów zwracając
uwagę, że większa liczba godzin spędzonych
przez uczniów w internetecie pokazała, jak
wielu z nich nieumiejętnie korzysta z multime-
diów. Wzajemne poszanowanie praw drugiej
osoby i kultura języka, to klucz wzajemnego
szacunku i nawiązanie poprawnej relacji z dru-
gim człowiekiem, także w przestrzeni interne-
towej.

Polskie prawo jako przestępstwa określa:
grożenie, znieważanie, nawoływanie do niena-
wiści i przemocy i jest to  ścigane z urzędu. Do
działań określanych jako cyberprzemoc zalicza
się:
◆ wyzywanie, straszenie czy też poniżanie przy

użyciu internetu lub telefonu
◆ robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego

zgody i ich publikacja w sieci
◆ podszywanie się pod kogoś (kradzież tożsa-

mości)

ciąg dalszy na str. 19

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:
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Nie dla kolei w Świdnicy i gminie

BUDOWA KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI -
REFLEKSJE Z II ETAPU "KONSULTACJI"

SPOŁECZNYCH PRZEDSTAWICIELI CPK I BBF 
Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ.

 Uczestniczyłem w 3 konsultacjach, w Jaworzynie Śląskiej, Witoszowie  Dolnym i Świdnicy.
 Oto moje wnioski ze spotkań przedstawicieli inwestora: Centralnego Portu Komunikacyjnego

oraz firmy BBF - wykonawcy studium techniczno -ekonomiczno - środowiskowego dla budowy linii
kolejowej Żarów - Świdnica - Wałbrzych - granica państwa, z mieszkańcami tych miejscowości.

Podobnie jak przy pierwszym etapie "konsultacji" bardzo słaba była medialna informacja o nich.
Tak jakby organizatorom zależało na niskiej frekwencji, takie "odfajkowanie" tematu.
Duża frekwencja w Witoszowie była efektem nagłośnienia informacji o spotkaniu przez kilka

osób promujących konkurencyjne rozwiązanie przebiegu trasy kolei tj. tak zwany "wariant samorzą-
dowy". Dużej pomocy udzielili księża proboszczowie parafii w Mokrzeszowie, Witoszowie i
Bystrzycy.

Organizatorzy na każdym ze spotkań odmówili podpisania wspólnej informacji o ich
przebiegu i postulatach wnoszonych przez mieszkańców.

Deklarowali że ze spotkań sporządzą własną pisemną informację dla inwestora ale odmówili
udostępnienia jej treści, nawet na stronie internetowej CPK.

Można powiedzieć tajne łamane przez poufne... 
Ciekawe że równolegle, w trakcie konsultacji na temat wyboru przyszłej trasy kolei na terenie

Mokrzeszowa, Witoszowa i Bystrzycy "buszowały" ekipy firm geodezyjnych usiłujące dokonać
odwiertów badania gruntu pod przebieg linii kolejowej, również na prywatnych działkach, bez zgody
ich właścicieli.

Jakby znali już wyniki konsultacji i wyboru trasy przebiegu torów... 
Zaprezentowane przez organizatorów 3 warianty przebiegu linii kolejowej to właściwie klony

jednego rozwiązania.
Linia przechodzi przez Wałbrzych - Lubiechów, Mokrzeszów, Witoszów Dolny i Bystrzycę Dolną

aby wejść od południowej strony do Świdnicy.
Realizacja tego pomysłu to wyburzenia budynków mieszkalnych, dewastacja krajobrazu wiosek

i ich infrastruktury ale też podobne potraktowanie śródmieścia Świdnicy.
W Jaworzynie Śląskiej mieszkańcy i burmistrz skrytykowali rozwiązanie jako odbierające miastu

rolę regionalnego węzła kolejowego i odbierające szanse na rozwój zgodny z wieloletnią tradycją.

ciąg dalszy na str. 22

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
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W Witoszowie mieszkańcy jednomyślnie i dosadnie skrytykowali pomysł dewastacji wsi i
przekształcenia pięknej miejscowości w krajobraz przemysłowy "górnośląski".

W Świdnicy mieszkańcy byli przerażeni skalą dewastacji miasta, wymaganej do osiągnięcia celu.
Natomiast korzyści w sferze ułatwienia ruchu ulicznego (likwidacja 2 przejazdów kolejowych, ale
nie we wszystkich wariantach) są wątpliwe.

Podczas wszystkich spotkań z mieszkańcami padały pytania o alternatywny do pomysłu inwes-
tora i projektantów przebieg trasy KDP wg tak zwanego "wariantu samorządowego", przed którego
zaprezentowaniem organizatorzy uporczywie się bronili.

Przedstawieniem różnic między wariantem samorządowym, a koncepcją 3 wariantów  a właści-
wie klonów tego samego rozwiązania, forsowaną przez CPK i BBF zajmę się w dalszej części tekstu.

Wspólnym elementem w/w 3 klonów jest dogmat że linia kolei dużych prędkości musi przejść
przez centrum miasta Świdnicy.

Powstanie w ten sposób nowe centrum komunikacji kolejowej w miejsce istniejącego węzła
w Jaworzynie Śląskiej położonego w odległości 9 km od Świdnicy.
Stacja w  Jaworzynie Śląskiej jest węzłem kolejowym obsługującym nie tylko Świdnicę ale i

Świebodzice, Strzegom, Jawor, Bolków, Jelenią Górę i inne miejscowości.
Na pytanie "dlaczego powinien powstać nowy pasażerski węzeł kolejowy w Świdnicy?"
analitycy z BBF odpowiedzieli że: "Jaworzyna to tylko 5000 mieszkańców a Świdnica gwaran-

tuje dostępność 50.000 potencjalnych pasażerów mogących dojść do dworca pieszo w ciągu 15
minut."

To założenie projektowe można nazwać grzechem pierworodnym koncepcji.
Okolice dworca Świdnica Miasto to strefa o małej liczbie mieszkańców.
Najbliższe otoczenie to: główny urząd pocztowy, sąd, straż pożarna, dom kultury Bolko,

młodzieżowy dom kultury, więzienie, urząd gminy, urząd miejski.
Nawet pobliski świdnicki rynek to obecnie głównie banki, apteki, sklepy i biura.
Strefy mieszkalne miasta nie mieszczą się w w zakładanym kryterium "15 minut marszu".
Posługując się aplikacją google maps, przy prędkości marszu 5 km/godzinę i przyjmując za punkt

wyjścia centralne (a nie najodleglejsze) miejsca miejskich osiedli otrzymałem ciekawe wyniki:
◆ osiedle Młodych (największe, ok. 20.000 mieszkańców) - 30 minut marszu
◆ osiedle Zawiszów - 33minuty marszu
◆ osiedle Zarzecze - 30 minut marszu
◆ osiedle przy fabryce wagonów - 33 minuty marszu
◆ osiedle Nad Zalewem - 24 minuty marszu

Wynika z tego że dogmat przebiegu linii kolei oparto o błędne dane  kryterium dostępności.
Pomijając ten "drobny błąd" nie wyobrażam sobie aby pasażer KDP miał dreptać z bagażami

piechotą na dworzec aby wyprawić się w daleką podróż.
Pewnie chciałby podjechać samochodem... ale tu będzie miał problem.
Bo miejsc parkingowych w okolicy dworca jest niewiele i nie ma możliwości rzygotowania

nowych.
Chyba że do wyburzeń niezbędnych do przebiegu kolei dużych prędkości dołożymy jeszcze te

pod parkingi do obsługi dworca Świdnica Miasto.
A co tam... poszła krowa niech pójdzie i cielę
Dziś w godzinach szczytu i korków na drodze krajowej nr 35, z największych osiedli miasta (oś.

Młodych i Zawiszów),  łatwiej i szybciej można dojechać do Jaworzyny Śląskiej niż do dworca w
centrum Świdnicy.

Mogę śmiało stwierdzić że twórcy koncepcji przebiegu trasy KDP przez Świdnicę nie tylko nie
przeprowadzili wizji lokalnej ale i nie przestudiowali starannie mapy miasta.

Efekt takich mylnych założeń to plany zdewastowania miasta czego już w XIX wieku uniknęli
pierwsi budowniczowie linii kolejowej Wrocław - Wałbrzych.

Dlatego ponad 170 lat temu, na trasie nowej linii wybudowano w terenie dziewiczym, od podstaw,
stację węzłową wraz z zapleczem i osiedlem kolejarskim.

Tak powstała Jaworzyna Śląska.
Budowa takiego węzła w starym, zabytkowym mieście Świdnicy wydawała się ówczesnym

projektantom działaniem nieracjonalnym a ze względu na konieczność wyburzeń - barbarzyńskim.
Dworzec Świdnica Miasto w obecnej lokalizacji, wkomponowany w miejską zabudowę powstał

60 lat później, w 1905r. Dostosowany do potrzeb i wielkości miasta z założeniem: "po pierwsze nie
szkodzić".

Węzeł kolejowy Jaworzyna Śląska przewidziany był z możliwością obsługi ponad 100.000
mieszkańców najbliższych miejscowości regionu.

Skrzętnie pomijany przez inwestora CPK i projektantów z BBF wariant samorządowy przebiegu
linii kolei dużych prędkości, to nic innego jak wykorzystanie istniejącej infrastruktury i terenów już
użytkowanych przez kolej  z zachowaniem roli Jaworzyny jako regionalnego węzła kolejowego.

Trasa biegnąca w sąsiedztwie istniejącej linii kolejowej Wałbrzych - Jaworzyna jest nie tylko o
ok. 9 kilometrów krótsza, ale też wygrywa z forsowanymi przez CPK I BBF 3 wariantami (klonami
dogmatu) podczas oceny według kryteriów przez nich deklarowanych jako podstawowe przy
podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji.

I tak:
- potencjał przewozowy danego obszaru
tutaj koncepcja budowy centrum w Świdnicy dostatecznie skompromitowała się poprzez przy-
jęcie wcześniej omówionej zalety lokalizacyjnej "15 minut marszu do dworca   Świdnica Miasto".
Węzeł Jaworzyna Śląska jest znacznie lepiej skomunikowany z innymi miejscowościami regio-
nu.

ciąg dalszy na str. 25

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
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 zapy-
tać, co pokaże DJ i profesor Akademii Mu-
zycznej? A tu boom! Jazz, hip-hop, scratche,
melodie i RYTM. Koncert był niesamowity,
bez przesady możemy powiedzieć Świato-
wy !!! Wirtuozerskie popisy na elektronicz-
nym wibrafonie (KAT) oraz na didżejskich
deckach. Była w tym wszystkim zawarta







- środowisko naturalne
przebieg linii KDP wzdłuż już istniejącej trasy Wałbrzych - Jaworzyna Śląska nie narusza stanu
istniejącego.
Przejście z Wałbrzycha - Lubiatowa w kierunku wsi Mokrzeszów przez tereny leśne jest znaczącą
ingerencją w środowisko naturalne.
- ukształtowanie i zagospodarowanie terenu (istniejąca zabudowa, sieć drogowa, kolejowa,
energetyczna)
 Wariant samorządowy nie wymaga takiej ilości tuneli, estakad ,wiaduktów, nasypów i murów
oporowych jak warianty rekomendowane przez BBF podczas konsultacji. Wynika to z uniknię-
ciem konieczności pokonywania istniejącej zabudowy, sieci drogowej i niekorzystnego ukształ-
towania terenu.
- zabytki nieruchome i archeologiczne
  warianty BBF to prace ziemne i głębokie wykopy na terenie Świdnicy. Miasta o starej, w części
średniowiecznej zabudowie. Prace w odległości 200m od średniowiecznych  kamienic posado-
wionych na 3 poziomowych piwnicach uważam za zabójczy pomysł. Trzeba tez wziąć pod uwagę
skutki samego funkcjonowania węzła kolejowego o znacznie większej intensywności ruchu.
- strefy ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
wariant samorządowy jako linia przebiegająca przy trasie istniejącej kolei praktycznie gwarantuje
uniknięcie takich kolizji . Warianty BBF wymagają rozpoznania geologicznego.
- lokalizacja złóż kopalin, obszarów górniczych oraz szkód górniczych
wariant samorządowy jako przebiegający przez tereny już przebadane geologicznie, pozwala
uniknąć takich niespodzianek. Warianty BBF wymagają rozpoznania geologicznego, szczególnie
podczas prac w obszarze Wałbrzycha.
- lokalizacja terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami i ruchami masowymi ziemi
wariant samorządowy to przebieg linii KDP przez tereny gdzie takie zagrożenia zostały już zdiagno-
zowane a tereny zabezpieczone. W wariantach BBF wymagane będzie ich zlokalizowanie.
Deklarowane na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego kryteria weryfikacji

i optymalizacji rozwiązań nie zawierają jednak 2. istotnych elementów.
 Po pierwsze nie szkodzić. Nie pogarszać warunków życia mieszkańców Lubiechowa, Mokrze-

szowa, Witoszowa, Bystrzycy i Świdnicy, nie burzyć ich domów. Nie niszczyć specyficznego
krajobrazu wiosek i uroku starego miasta przekształcając go w teren "górnośląski".

Nie niszczyć tego co już zbudowano po to by zrealizować "jedynie słuszną" koncepcję, której
autor jest dziś anonimowy.

Po drugie szanować publiczne pieniądze (choć na spotkaniach usłyszałem od prowadzących  że
przy tym zadaniu pieniądze nie są najważniejsze?).

Bo inwestycja Kolej Dużych Prędkości będzie budowana a potem utrzymywana za pieniądze z
naszych biletów i podatków.

Trzeba aby inwestor CPK, wykonawca studium BBF i przyszły operator kolei PLK pamiętali że
budują nie dla siebie ale dla nas, mieszkańców, pasażerów i podatników. Bo inaczej zamiast realizacji
śmiałej idei wyjdzie - Miś Barei.

Makarewicz Jan Henryk
do:

inwestora - Centralny Port Komunikacyjny
wykonawcy studium - firmy BBF
samorządów miejscowości: Wałbrzycha - Lubiechowa, Świebodzic, Mokrzeszowa, Witoszowa,
Bystrzycy, Świdnicy, Jaworzyny
posłów z regionu
urzędu marszałkowskiego
pełnomocnika rządu do spraw CPK

Gmina Świdnica

OD NAJMŁODSZEGO POKOLENIA
Budowanie tożsamości narodowej jest jednym z głównych założeń edukacji patriotycznej

realizowanej w gminnych placówkach oświatowych. Przedszkolaki, a później uczniowie od najmłod-
szych lat uczą się wyglądu i poszanowania flagi, godła i hymnu państwowego. Święto Flagi
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niesamowita energia, przestrzeń, doskonale
rozumiejący się muzycy, ogromny ładunek
emocji i zwyczajny FUN. Czas tak szybko
minął A chciałoby się jeszcze. Był to dopiero
drugi (!) wspólny koncert tych dwóch dżentel-
menów 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
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 fascynującą podróż pro-
mem kosmicznym, którego kapitanem jest
piękna Alkiona a jej asystentem android Wil-
ly. Na czas przedstawienia sala widowni za-
mienia się w kabinę statku kosmicznego, a
granica pomiędzy rzeczywistością a fantazją
kompletnie się zaciera!
Mega-Show "ROBOTRONS - Niepokonani
Aniołowie Galaktyki" to:
- 2,5 metrowi STALOWI GIGANCI, zdu-
miewający pod względem wielkości i detali
- interaktywna i edukacyjna koncepcja pro-
gramu
- projekcja video, wirtualne postaci
- błyskotliwi i charyzmatyczni komiczni
antybohaterowie
- pokaz laserowy i świetlny
- znakomita, tematyczna muzyka i efekty
dźwiękowe
- rozbudowane i interaktywne dekoracje
imitujące kabinę statku kosmicznego
- SESJA ZDJĘCIOWA!!! (dla widzów) z
bohaterami spektaklu
spektakl przeznaczony dla rodzin z dziećmi
powyżej 4 roku życia
czas trwania: 70 minut

PRZYSTANEK W ALEI GWIAZD
15.05.2022, godz. 18:00
Wstęp 10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Studio Piosenki La Chanson MDK Świdnica
oraz Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają
na koncert "Przystanek w Alei Gwiazd".
Studio Piosenki "La Chanson" Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Świdnicy to grupa
młodych świdniczan uzdolnionych muzycz-
nie, rozwijających swoje zainteresowania na
zajęciach pod kierunkiem Dariusza Jarosa.
Studio działa już od prawie dziesięciu lat i
może pochwalić się sukcesami indywidual-
nymi, zespołowymi rangi ogólnopolskiej i
międzynarodowej. W pracy skupiamy się na
systematycznym rozwijaniu swoich umie-
jętności i zdolności wokalnych oraz tworze-
niu autorskich interpretacji znanych pol-
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Rzeczypospolitej Polskiej, przypadające właśnie na 2 maja zostało uczczone w Żłobku Gminnym w
Pszennie poprzez wykonanie prac plastycznych i odświętny ubiór najmłodszych mieszkańców naszej
gminy.  

Świdnica

SYGNALIŚCI WALCZYLI O KRYSZTAŁOWY RÓG 
Adam Jażdżewski z Nadleśnictwa Spychowo to najlepszy tegoroczny solista w XX jubileuszo-

wym Konkursie Sygnalistów Myśliwskich "O Kryształowy Róg". Nagrodę specjalną ufundowaną
przez wójt gminy Świdnica Teresą Mazurek wręczył zastępca wójta Bartłomiej Strózik.

1 maja w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbyły się przesłuchania solistów i
zespołów z dwóch województw: dolnośląskiego i opolskiego, których występy oceniało jury.
Organizatorem wydarzenia był Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu.
Wszyscy laureaci jeszcze raz tego dnia zaprezentowali się publiczności grając dowolny przez siebie
wybrany sygnał bądź utwór muzyki myśliwskiej. Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym raz
jeszcze gratulujemy!

Region

MegaMisja i #SuperKoderzy
Tylko do 16 maja Fundacja Orange czeka na zgłoszenia szkół podstawowych do bezpłatnych

programów edukacyjnych - MegaMisji i #SuperKoderów
Pandemia czy dezinformacja w kontekście wojny w Ukrainie pokazują - jak ważne jest, żeby

dzieci rozumiały cyfrowy świat, były w nim bezpieczne i umiały kreatywnie korzystać z technologii.
Dobrym miejscem do zdobycia tych umiejętności może być szkoła. Nauczycieli w tym zadaniu
wspiera Fundacja Orange. Do 16 maja szkoły z całej Polski mogą się  zgłaszać do bezpłatnych
programów MegaMisja dla klas 1-3 i #SuperKoderzy dla klas 4-8. 

Czy wszystko w internecie jest prawdą? Jak rozróżnić informacje prawdziwe od fałszu? To ważne
pytania, szczególnie przy skali dezinformacji, która nasiliła się w związku z inwazją na Ukrainę. Nie
tylko dorośli są narażeni na fake newsy, działalność trolli internetowych, deepfake czy manipulację.
Aby uchronić przed tym dzieci i młodzież, warto uczyć ich zasad panujących w wirtualnym świecie
i rozwijać u nich umiejętności krytycznego myślenia. Jak robić to skutecznie w szkole? Chociażby
podczas MegaMisji dla klas 1 - 3, która uczy dzieci zdrowych nawyków cyfrowych. Program zajęć
ułożony jest tak, by trudne tematy tłumaczyć poprzez zabawę i aktywności, dzięki którym dzieci
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skich utworów. W ten sposób kultywujemy
tradycje polskiej piosenki, poznajemy wy-
bitnych polskich artystów - twórców i wy-
konawców.
Niektórzy z nas tworzą także własne teksty
i melodie, z których pod czujnym okiem
Dariusza Jarosa powstają nasze autorskie
kompozycje.
Okres pandemii spowodował, że większość
naszych działań przeniosła się do internetu,
brakuje nam jednak kontaktu z publiczno-
ścią i możliwości prezentacji. Ten rok, choć
niemniej trudny od poprzednich, dał nam
jednak taką możliwość i zagraliśmy koncert
z okazji "Świdnickich Recenzji Muzycz-
nych" w oprawie profesjonalnego bandu.
Dzięki wsparciu naszych największych fa-
nów - czyli naszych rodziców - stworzyli-
śmy i zaprezentujemy świdniczanom koncert
pt. "Przystanek w Alei Gwiazd", który odbę-
dzie się 15.05.2022 o godzinie 18.00 w sali
teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.
Projekt ten to kompilacja znanych polskich
przebojów z repertuaru gwiazd polskiej mu-
zyki (Anna Jantar, Zbigniew Wodecki, Ma-
rek Grechuta, Romuald Lipko, Andrzej Zu-
cha, Kora Jackowska i zespół "Manam") w
autorskich aranżacjach Dariusza Jarosa, któ-
ry zaśpiewamy w oprawie profesjonalnego
bandu w składzie:
Dariusz Jaros - instrumenty klawiszowe
Krzysztof Mroziński - perkusja
Paweł Zając - gitara elektryczna
Paweł Słoniowski - gitara basowa
Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji
projektu Radzie Rodziców Młodzieżowego
Domu Kultury w Świdnicy, Świdnickiemu
Ośrodkowi Kultury oraz Pani Dyrektor An-
nie Rudnickiej, instytucjom: Dom Seniona
Marconi, Centrum Usług Medycznych
"Marconimedica", Marconi Rehabilitacja,
Marconi Usługi dla Biznesu oraz Panu Pio-
trowi Nawrotowi, Europejskiej Fundacji
Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży
"Młodzi Artyści" , a także Firmie "Sonel"
S.A. Świdnica.

same wyciągają wnioski. Co ważne, choć tematyka związana jest z cyfrowym światem, uczniowie zdobywają nowe umiejętności w dużej mierze bez
użycia technologii pod czujnym okiem nauczycieli. Nauczyciele, nie muszą posiadać specjalnych kompetencji, ponieważ Fundacja zapewnia im
kompleksowe wsparcie.

-MegaMisja powoli staje się lekcją, bez której tydzień w szkole nie istnieje Dużym atutem tych zajęć jest to, że dzieciaki nawiązują relacje,
współpracują, dyskutują, wymieniają swoje myśli - mówi Joanna, nauczycielka  ze szkoły w Olsztynie. - Polecam wszystkim nauczycielom taki sposób
edukacji najmłodszych. Mam pewność, że moi uczniowie bezpieczniej wejdą do cyfrowego świata. - dodaje.

Z kolei w programie #SuperKoderzy uczniowie składają roboty, tworzą stacje pogodowe, grają na owocach, kodują - a przy tym rozwijają
kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Nauczyciel ma do wyboru 14 ścieżek tematycznych i zajęcia może prowadzić nie
tylko na lekcjach informatyki (ale też m.in. muzyki, matematyki, czy na języku angielskim). Co ważne, nie musi być specjalistą od nowinek
technologicznych. Wsparcia nauczycielom w przygotowaniu zajęć udziela Fundacja Orange.

-Jestem już trzecią edycję w programie #SuperKoderzy i ciągle się uczę, rozwijam, poznaję kolejne roboty. Dokształcam się i czuję ogromną
satysfakcję, że moi uczniowie kreatywnie rozwijają swoje umiejętności - mówi Anna, nauczycielka z Górzna.

Hasłem przewodnim tegorocznego naboru jest "Razem w cyfrowym świecie". To właśnie ta bliskość i dobre relacje na linii nauczyciel - uczeń często
pojawiają się w kontekście obu programów. 

-Nauczyciel, prowadząc angażujące lekcje, zyskuje w oczach ucznia. Zaczyna mówić jego językiem, lepiej rozumiejąc jak dziecko porusza się w
cyfrowym świecie. Dzięki temu jest blisko i może otoczyć je opieką. Pandemia czy wojna w Ukrainie pokazują - jak ważne jest, żeby dzieci i młodzież
rozumiały cyfrowy świat, były w nim bezpieczne i umiały kreatywnie korzystać z technologii - mówi Krzysztof Kosiński, koordynator programu
MegaMisja. 

Aby zacząć od września przygodę z MegaMisją lub z #SuperKoderami, nauczyciel lub dyrektor do 16 maja powinien wypełnić formularz online i
dołączyć do niego pracę zgłoszeniową wykonaną z uczniami. Szczegóły oraz formularze znajdują się na: www .fundacja.orange.pl/nabor-szkol, tutaj też
można znaleźć tutoriale pomocne przy tworzeniu wniosku. W razie dodatkowych pytań, informacji udziela również dedykowana infolinia: +48 502 091
955.







W imieniu organizatorów zapraszamy do wziæcia udziaùu w konkursie ZESTAW 2022.

REGULAMIN

1. W konkursie biorà udziaù wyùàcznie zestawy prac.

2. Konkurs jest dostæpny dla wszystkich fotografujàcych.

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

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

5. Na odwrocie kaýdej pracy naleýy podaã kolejno:

– imiæ i nazwisko autora,

– dokùadny adres,

– e-mail

– tytuù zestawu

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

6. Prace w sztywnych opakowaniach naleýy przesyùaã na adres:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Franciszkañska 18 ,58-100 Úwidnica

z dopiskiem: ZESTAW 2022

7. Organizatorzy zapewniajà zwrot prac w tych samych opakowaniach.

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

9. Prace nagrodzone pozostajà wyùàcznà wùasnoúcià autorów.

10. Jury ma prawo do innego podziaùu nagród.

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

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

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

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

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

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymajà bezpùatnie katalog z wystawy.

TERMINARZ

Ostateczny termin przyjmowania prac do 01.07.2022 r.

Posiedzenie Jury do 15. 08. 2022 r.

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

Ekspozycja wystawy wrzesieñ-paêdziernik 2022 r.

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

NAGRODY

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

I NAGRODA – 2.500 zù

II NAGRODA – 1.500 zù

ORGANIZATORZY:

ÚWIDNICKI OÚRODEK KULTURY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KURATOR KONKURSU:

ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

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

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

ZESTAW 2022 

XXVII MIÆDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII
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BARAN Zakończysz poważny etap w swojej
pracy zawodowej i poczujesz wielką ulgę. Od-
prężysz się od wszystkiego, co dotychczas powo-
dowało zmęczenie i znużenie. Ktoś doceni Twoje
starania. Podniesiesz poczucie własnej wartości.
Życie uczuciowe będzie motorem napędzającym
Cię do dalszych działań, niekoniecznie na grun-
cie zawodowym. 
BYK Nadal wytrwale walcz o swoje. Jesteś bliski
sukcesu. Musisz tylko wytrwać i poradzić sobie ze
stresem i zmęczeniem. Już wkrótce wszystko się
ułoży i będziesz mógł odpocząć. Bardzo dobrze
będą się układały sprawy finansowe. Nie obejdzie
się jednak bez dodatkowych wydatków. 

BLIŹNIĘTA Gwiazdy będą sprzyjały wszelkim
ryzykownym posunięciom. Będziesz miał szczę-
ście w interesach. Wkrótce zaczniesz zbierać efe-
kty całej dotychczasowej pracy. Brak czasu dla
partnera może zaowocować sprzeczką lub po-
ważniejszym konfliktem. Popracuj nad tym.
Szkoda byłoby tego wszystkiego, do czego ra-
zem doszliście. 
RAK Nadejdą bardzo szczęśliwe dni. Będzie Ci
się wiodło pod każdym względem. Wykorzystaj
ten czas na realizację spraw, które dotychczas
przysparzały Ci problemów. Znaczna poprawa
sytuacji finansowej pozwoli na zapłacenie zobo-
wiązań finansowych. Ciekawie zapowiada się
nadchodzący weekend. 
LEW Nie upieraj się przy swoim. Nie masz racji.
Sprawa wygląda zupełnie inaczej. Są aspekty, o
których nie masz pojęcia. Można znaleźć inne,
bardziej korzystne rozwiązanie. Sprawy sercowe
będą się wspaniale układać. W nadchodzący we-
ekend przeżyjecie romantyczne chwile na łonie
natury. 
PANNA W pogoni za pieniędzmi zapomniałeś co
naprawdę jest dla Ciebie ważne. Warto na chwilę
się zatrzymać i wszystko jeszcze raz dokładnie
przemyśleć. Wiele problemów można rozwiązać
mniejszym wysiłkiem. W najbliższym czasie zy-
skasz wiernego przyjaciela. Dziś jeszcze się nie
domyślasz kto to taki. 
WAGA Więcej czasu poświęć swojemu partne-
rowi. Po ostatnich wydarzeniach ma podły na-
strój i czuje się osamotniony. A Ty ciągle gdzieś
znikasz. Nie musisz się tak poświęcać. I tak
osiągniesz upragniony cel. Wymaga to jednak
cierpliwości. Sprawy finansowe potoczą się po
Twojej myśli. 
SKORPION Spotkasz się z kimś z dawnych lat
i myślami ciągle będziesz wracał do przeszłości.
Będziesz miał melancholijny nastrój i niewiele

ochoty na pracę, obowiązki i wszystko to, co
wymaga od Ciebie zaangażowania. Do działania
zmusi Cię dopiero brak gotówki. Wtedy
weźmiesz się w garść i zaczniesz żyć dniem
dzisiejszym. 
STRZELEC Pojawi się okazja, żeby trochę za-
robić. Nie bój się pracy. Ze wszystkim dasz radę,
a trochę wysiłku wyjdzie Ci na dobre. Zaczniesz
lepiej szanować zarobione pieniądze. Świetnie
będą się układały sprawy rodzinne. Będziesz
dumny ze swoich bliskich. Ktoś spod znaku Wagi
będzie Ci czegoś bardzo zazdrościł. 
KOZIOROŻEC W pracy nareszcie docenią
Twoje starania i ciężką pracę. Będziesz z siebie
dumny. Konflikt z partnerem zostanie rozwiąza-
ny. Czy warto było tak się upierać? Teraz wszy-
stko wróci do normy i odzyskasz dawny spokój.
Będzie Ci sprzyjało szczęście w grach losowych.
WODNIK Tydzień będzie przebiegał pod zna-
kiem spotkań towarzyskich. Dni będą upływały w
radnosnej atmosferze, pełnej zabawy i beztroski.
Dzięki dodatkowym dochodom będziesz mógł so-
bie pozwolić na dobrą zabawę. Nie zapomnij o
swoim przyjacielu. Ciągle jest przy Tobie i cieszy
się Twoim sukcesem. 
RYBY Nie daj się przygnębieniu. Wszystko się
ułoży. Ważne, że zawsze możesz liczyć na swo-
jego partnera. Na pewno Cię nie opuści w tym
trudnym dla Ciebie czasie. Już wkrótce wszystko
się zmieni. Postaraj wziąć się w garść i dalej robić
swoje. Sprawy finansowe nieznacznie się popra-
wią.

◆ 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
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