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Świdnica

OBCHODY ZAKOŃCZENIA
II WOJNY ŚWIATOWEJ
8 maja, o godzinie 12. na Placu Grunwaldzkim, pod pomnikiem zwycie˛stwa, odbyła sie˛ krótka
uroczystość poświe˛cona zakończeniu II wojny światowej. Pod pomnik przybyły władze samorza˛doW skrócie...
WYSTAWA CZASOWA: ŚWIDNICKA
WYSTAWA PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA Z 1892 R.
14.05-26.06.2022, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
nowa˛ wystawe˛ czasowa˛ "Świdnicka Wystawa Przemysłu i Rzemiosła z 1892 roku w
ówczesnej prasie śla˛skiej", która˛ be˛dzie
można zwiedzać od soboty 14 maja. Ekspozycja poświe˛cona jest doniosłemu wydarzeniu jakim dla Świdnicy i jej mieszkańców
była przygotowana 130 lat temu wystawa.
Wste˛p N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica
WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
- MARIUSZ BUCZMA AZYL.
13.05.2022, godz. 18:00
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP
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˛

we, zwia˛zki kombatanckie, harcerze oraz przedstawiciele służb mundurowych oraz ugrupowań
politycznych i społecznych.
Zebrani złożyli wieńce i wia˛zanki kwiatów oraz oddali hołd wszystkim poległym. Wcześniej, bo
o godz. 11.30, delegacje samorza˛dowe i kombatanckie zapaliły znicze w miejscu pamie˛ci na
cmentarzu przy ul. Słowiańskiej.
O oprawe˛ uroczystości zadbali harcerze ze świdnickiego hufca ZHP. Powiat Świdnicki na
obchodach reprezentowała Alicja Synowska - Członek Zarza˛du Powiatu Świdnickiego.
foto: Starostwo Powiatowe
cia˛g dalszy na str. 3
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Świdnica

ZAPRASZAMY ŚWIDNICZAN DO WYPEŁNIENIA
ANKIETY DOTYCZA˛CEJ ROZWOJU MIASTA
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
NOC MUZEALNA 2022
13.05.2022, godz. 18:00
Zapraszamy do wzie˛cia udziału w tegorocznej edycji świe˛ta wszystkich miłośników historii i nocnego zwiedzania muzeów czyli Nocy Muzealnej, która odbe˛dzie
sie˛ w pia˛tek 13.05.2022 roku w godz.
18:00 - 24:00.
Wste˛p 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 - 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

Zache˛camy mieszkańców do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest poznanie opinii
świdniczan na temat miasta oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego jego rozwoju w
kolejnych latach.
Wyrażenie bezpośrednich opinii świdniczan be˛dzie bezcennym źródłem informacji, która przyczyni sie˛ do sporza˛dzenia profesjonalnej i rzetelnej diagnozy miasta. Uzyskane wyniki badań posłuża˛
do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus.
Przypomnijmy, że strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem wielowymiarowego planowania perspektywicznego, określaja˛cym wizje˛, cele oraz kierunki rozwoju miasta.
Anonimowa ankieta składa sie˛ z kilkunastu pytań dotycza˛cych m.in. warunków życia, rozwoju
miasta, inwestycji czy też aktywności społecznych. Jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Znajduje
sie˛ na stronie um.swidnica.pl w zakładce - moje miasto - dokumenty strategiczne.
Link do ankiety: https://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/147253/lang-pl
Świdnica

ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY SENIORÓW W ŚWIDNICY
Czy chcesz mieć istotny wpływ na życie seniora w Świdnicy, decydować o sposobie spe˛dzania
wolnego czasu? Podpowiedzieć, jak "odcia˛gna˛ć seniora od telewizora"? Masz pomysły i che˛ci
popracować społecznie?Zostań członkiem Rady Seniorów.
Od 2014 roku działa w Świdnicy Rada Seniorów, którama charakter konsultacyjny, doradczy i
inicjatywny. Powstaław celu pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. W bieża˛cym
roku kończy sie˛ działalność drugiej jej kadencji, dlatego też ogłoszono wybory, które zaplanowano
na 7 czerwca br. Odbe˛da˛ sie˛ one o godz. 16.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarza˛dowych
przy ul. Długiej 33.
Przedstawiciele tej organizacji biora˛ czynny udział w obchodach Dni Seniora czy też w Senioriadzie. Współpracuja˛ z podmiotami , których statutowa˛ działalnościa˛ jest dobro na rzecz osób
starszych, czyli m.in. z Dziennym Domem Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, TKKF
Licznikowiec i klubami seniora. Członkowie Rady Seniorów współuczestniczyli w organizacjitakich

cia˛g dalszy na str. 4

I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - BÓR
OBORNIKI ŚL.
14.05.2022, godz. 18:00
Ostatni mecz sezonu. Do Świdnicy przyjedzie zwycie˛zca rozgrywek - zespół Boru
Oborniki Śla˛skie.
Wste˛p 10 zł - do 18 lat wste˛p wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica
FESTYN RODZINNO-SPORTOWY
"JAN PAWEŁ II PAPIEŻEM SPORTOWCÓW"
15.05.2022, godz. 14:00
Rekreacyjny bieg z medalem na mecie, a na
dokładke˛ mnóstwo atrakcji dla całych ro-
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dzin. To wszystko już w niedziele˛, 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
Wste˛p wolny; miejsce: Park Centralny; organizator: OSIR, Urza˛d Miejski, Fundacja
Ła˛czny nas Football, PSONI
PRZYSTANEK W ALEI GWIAZD
15.05.2022, godz. 18:00
Studio Piosenki La Chanson MDK Świdnica
oraz Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszaja˛
na koncert "Przystanek w Alei Gwiazd".
Wste˛p 10 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
TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU
18.05.2022, godz. 09:00
Finał dolnośla˛ski najwie˛kszego w Polsce
turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży.
Finał dla kategorii U 12.
Wste˛p wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śla˛ska 35; organizator: DZPN
TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU
19.05.2022, godz. 09:00
Finał dolnośla˛ski najwie˛kszego w Polsce
turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży.
Finał dla kategorii U 10.
Wste˛p wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śla˛ska 35; organizator: DZPN
TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU
20.05.2022, godz. 09:00
Finał dolnośla˛ski najwie˛kszego w Polsce
turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży.
Finał dla kategorii U 8.
Wste˛p wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śla˛ska 35; organizator: DZPN
II TARGI TALENTÓW, TWÓRCZOŚCI
I RE˛KODZIEŁA
20.05-21.05.2022, godz. 15:00
Zapraszamy na drugie Świdnickie Targi Talentów, Twórczości i Re˛kodzieła! Dadza˛
nam one możliwość poznania twórczości
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przedsie˛wzie˛ć jak: Świdnicka Karta Seniora,Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia i szczepienia dla seniorów.
Kandydatem do Rady Seniorów może byćosoba, która ukończyła 60 lat i jest mieszkańcem
Świdnicy. Musi także uzyskać poparcie przynajmniej 15 innych świdnickich seniorów lub podmiotu
działaja˛cego na rzecz osób starszych.
Aby zgłosić swoja˛ kandydature˛ należy wypełnić stosowne formularze, które można pobrać:
◆ z tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej,
◆ w Referacie Organizacji Pozarza˛dowych, w budynku przy ul. Długiej 33,
◆ w Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych przy ul. Długiej 33.
Wypełnione druki należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br.do Wydziału
Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, pokój nr 01 przy ul. Długiej 33 lub przesłać na adres: Urza˛d
Miejski w Świdnicy, Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, ul. Armii Krajowej 49, 58-100
Świdnica (decyduje data wpływu do Urze˛du).
Świdnica

SUKCES
W "SUKCES NA BANK"
SUKCES NA BANK to turniej wiedzy o
finansach i ekonomii skierowany do uczniów
szkół średnich (liceów i techników). W turnieju
biora˛ udział szkoły ze wszystkich województw
w Polsce - każda zgłoszona szkoła wystawia
pie˛cioosobowa˛ reprezentacje˛, która uczestniczy
w rozgrywkach.
Na podstawie dwóch etapów rozgrywek w
szkołach (odbywaja˛cych sie˛ za pomoca˛ testu online) wyłoniono 16 najlepszych drużyn, które
zaprezentuja˛ sie˛ w siedmioodcinkowym teleturnieju transmitowanym w TVP3. W finale zmierza˛ sie˛ ze soba˛ cztery najsilniejsze reprezentacje,
które zawalcza˛ o zwycie˛stwo w turnieju i główna˛
nagrode˛ - 20 000 złotych. W IV edycji turnieju
Sukces na Bank zarejestrowało sie˛ aż 299 drużyn
z całej Polski. 21 kwietnia o godzinie 10:00 uczniowie wypełniali test w ramach Etapu Mie˛dzyszkolnego w którym brał udział 32 drużyny z całej Polski. Znamy już jego wyniki - poniżej publikujemy
liste˛ 16 najlepszych szkół w Polsce, które wywalczyły sobie awans do Etapu Telewizyjnego.
Serdecznie gratulujemy.
Drużyna w składzie: Karolina Gawrońska 3 TE, Weronika Matuszok 3 e, Martyna Trelewska 3
TE, Patryk Kurnik 3 TE, Jakub Taraszkiewicz 3 e.
Na podstawie dwóch pocza˛tkowych etapów w szkołach (odbywaja˛cych sie˛ za pomoca˛ testu
online) wyłanianych jest 16 najlepszych drużyn, które zaprezentuja˛ swoje szkoły w siedmioodcinkowym teleturnieju transmitowanym w TVP3. W finale mierza˛ sie˛ ze soba˛ cztery najsilniejsze
reprezentacje, które walcza˛ o zwycie˛stwo w turnieju i główna˛ nagrode˛ - 20 000 złotych. Trzymamy
kciuki i czekamy na finał. Zmagania uczniów świdnickiego Ekonomika be˛dzie można obejrzeć na
antenie TVP3. O terminie transmisji poinformujemy w najbliższym czasie. Opiekun drużyny mgr
Jolanta Brońska.
Świdnica

PONAD 150 ZALOGOWANYCH WZIE˛ŁO
UDZIAŁ W GRZE TERENOWEJ
153 uczniów, 16 drużyn podzielonych na 2 tury, 8 zadań, pie˛kna pogoda i okoliczności przyrody
- za nami gra miejska, która˛ zorganizował Wydział Funduszy Zewne˛trznych i Rozwoju Gospodarczego Urze˛du Miejskiego w Świdnicy razem ze Stowarzyszeniem Narodów Zjednoczonych w
Polsce.
Gra miejska odbyła sie˛ 9 maja w Parku Centralnym w Świdnicy. Uczestników imprezy przywitał
wiceprezydent Świdnicy, Szymon Chojnowski i prezes UNA-Poland, Adam Dziedzic. Uczniowie
zostali podzieleni na grupy, otrzymali karty gry i szczegółowe wskazówki. Gra polegała na przejściu
8 stanowisk i rozwia˛zaniu 8 zadań o tematyce zwia˛zanej z naszym miastem i Celami Zrównoważonego rozwoju. Zalogowani mieli okazje˛ dowiedzieć sie˛ m.in., co kryje sie˛ na dnie Bałtyku, nauczyć
sie˛ prawidłowo segregować śmieci, zbudować coś z niczego, ułożyć wierszyk o Świdnicy czy
dopasować lokalne produkty do firm, które je produkuja˛.
Za prawidłowe rozwia˛zanie każdego zadania grupa otrzymywała hasła, które wpisywała do
specjalnie przygotowanej krzyżówki. Liczony był tylko faktyczny czas wykonania każdego zadania
- nie uwzgle˛dniano przemieszczania sie˛ mie˛dzy stanowiskami ani czasu oczekiwania na swoja˛ kolej
przy zaje˛tym przez inna˛ grupe˛ stanowisku.
Gre˛ wygrały trzy drużyny, które rozwia˛zały wszystkie zadania w najkrótszym czasie (liczonym
jako suma czasów zadań przy każdym stanowisku).
I miejsce (4 punkty i nagrody rzeczowe) - drużyna w składzie:
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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Denysiewicz Aleksandra, SP 315; Ga˛czkowski Karol, SP 2; Jaworski Hubert, SP 105; Ligierko
Wiktoria, SP 1; Łepkowski Ernest, Bliżej Dziecka; Napieracz Hanna, SP 2; Pietrzak Karolina,
SP 2; Wajdzik Alan, SP 315; Zaja˛c Igor, SP 1

zdolnych mieszkańców naszego miasta i regionu, którzy do tej pory rzadko, albo wcale,
nie chwalili sie˛ swoimi talentami i wyrobami.
Wste˛p wolny; miejsce: dziedziniec pod Wieża˛ Ratuszowa˛; organizator: ŚOK
WARSZTATY W RAMACH W RAMACH TARGÓW TALENTÓW
20.05, godz. 17:00-19:00, Galeria Fotografii, Rynek 44
Akwarelowe kwiaty, prowadzenie Anna
Maciejewska.
Uczestnicy przynosza˛ ze soba˛: papier akwarelowy, farby akwarelowe, pe˛dzle, ołówek,
pojemnik na wode˛, czyli wszystko co potrzebne do malowania akwarelami.
Malowanie na ubraniach, prowadzenie Anastazja Konnyk.
Uczestnicy przynosza˛ ze soba˛ ubranie, które
chca˛ ozdobić, reszte˛ zapewnia prowadza˛cy.
21.05, godz. 11:00-12:30, Galeria Fotografii, Rynek 44
Szydełkowanie artystyczne, prowadzenie
Katerina Volovik.
Uczestnicy przynosza˛ ze soba˛: szydełko nr
1,5 lub 2 i kordonek bawełniany firmy Monika w dowolnym kolorze.
Wste˛p 20 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
FAMILIJNE WARSZTATY PLASTYCZNE
21.05.2022, godz. 12:30
W imieniu Świdnickiego Ośrodka Kultury
prowadza˛ca zaje˛cia Marta Ciućka zaprasza
na kolejne familijne warsztaty plastyczne
dla dzieci. Spotkanie be˛dzie poświe˛cone pracy z masa˛ solna˛.
Wste˛p 10 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
NOWE BADANIA NAD TEATREM
ANTYCZNYM - LEKCJA PROF. KOCURA
23.05.2022, godz. 12:00
Nowe technologie zrewolucjonizowały także filologie˛ klasyczna˛ i archeologie˛. Zaskakuja˛ce odkrycia i odważne interpretacje

II miejsce (3 punkty) - drużyna w składzie:
Błaszczyk Szymon, SP 6; Czermak Melania, Szkoła Społeczna; Czubaszek Kacper, SP 6; Mikosz
Maja, SP 6; Przybylski Miłosz, NKSP ; Sadowska Julia, SP 4; Suchodolska Anna, SP 4;
Szczepaniak Martyna, SP 8; Towarnicka Martyna, NKSP; Wiciński Bastian, SP 8; Zimny Zosia,
SP 8
III miejsce (2 punkty) - drużyna w składzie:
Buchman Maciej, SP 6; Chmielewski Jakub, NKSP; Gawlik Matylda, SP 8; Głód Patryk, Szkoła
Społeczna; Leszko Alicja, Szkoła Społeczna; Piechurska Daria, SP 6; Polak Bianka, SP 4;
Stramek Szymon, SP 4
Pozostali uczestnicy gry otrzymali 1 punkt za obecność. Nagrody dla zwycie˛skiej drużyny
zostana˛ wre˛czone podczas uroczystego finału konkursu Zalogowani, który odbe˛dzie sie˛ już 10
czerwca br.
foto: UM Świdnica
Świdnica

BEZPIECZNIEJ NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH
Rozpocze˛ła sie˛ przebudowa przejścia dla pieszych w obre˛bie skrzyżowania ulic Ofiar Oświe˛cimskich i Zwierzynieckiej, trwaja˛ również prace przy ul. Kazimierza Wielkiego (na wysokości wjazdu
do sklepów Stokrotki i Czerwonej Torebki).
Przy ul. Ofiar Oświe˛cimskich ustawiono oznakowanie tymczasowe - roboty drogowe i spowolnienie do 30 km/h. Droga be˛dzie przejezdna, wprowadzone zostana˛ jednak czasowe ograniczenia w
ruchu. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.
cia˛g dalszy na str. 8
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Oba przejścia dla pieszych zaprojektowano w formie przejść z azylem. Takie rozwia˛zanie pozwoli
na skrócenie czasu przebywania pieszego na jezdni drogi i zapewni bezpieczna˛ przestrzeń pomie˛dzy
potokami pojazdów poruszaja˛cymi sie˛ w przeciwnych kierunkach. W celu uniemożliwienia przekroczenia jezdni poza przejściem dla pieszych, zamontowane zostana˛ bariery. Aby osoby niedowidza˛ce
mogły zorientować sie˛ gdzie jest krawe˛dź jezdni oraz wejście na przejście dla pieszych, przewiduje
sie˛ zastosowanie systemu informacji fakturowej. Dodatkowo powstanie nowe, dedykowane przejściom oświetlenie uliczne.
wcia˛ż wzbogacaja˛ nasza˛ wiedze˛ o praktykach artystycznych w antyku. Teatr w starożytnej Grecji wydaje sie˛ dziś zjawiskiem
jeszcze bardziej fascynuja˛cym niż dziesie˛ć
czy dwadzieścia lat temu.
Wste˛p wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
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...
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 poruszania sie˛ po szerokim spektrum stylistycz-

Zmianie ulegnie lokalizacja przejścia dla pieszych przy ulicy Ofiar Oświe˛cimskich. Znajdować
sie˛ ono be˛dzie po przeciwnej stronie skrzyżowania. W projekcie uwzgle˛dniono także budowe˛ oraz
przebudowe˛ chodnika na dojściu do przejścia. Przebudowany zostanie również wjazd w kierunku
budynków przy ul. Ofiar Oświe˛cimskich 44-55.
Przypomnijmy, że Świdnica otrzymała 440 tysie˛cy złotych z Rza˛dowego Funduszu Rozwoju
Dróg na poprawe˛ bezpieczeństwa pieszych. Dofinansowanie inwestycji przy ul. Kazimierza Wielkiego wyniesie 200 tys. zł, a przy ul. Ofiar Oświe˛cimskich - 240 tys. zł.
Oba zadania realizuje firma wyłoniona w przetargu, czyli Świdnickie Przedsie˛biorstwo Budowy
Dróg i Mostów. Koszt przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Ofiar Oświe˛cimskich to ponad 291
tys. zł, natomiast przy ul. Kazimierza Wielkiego - ponad 302 tys. zł. Roboty drogowe zgodnie z
umowa˛ potrwaja˛ do końca sierpnia 2022 roku.
foto: W.Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy
Świdnica

ROZPOCZE˛ŁA SIE˛ PRZEBUDOWA
ULICY KORCZAKA
Do końca czerwca potrwaja˛ prace zwia˛zane z przebudowa˛ ulicy Korczaka w Świdnicy. Droga
be˛dzie przejezdna, wprowadzone zostana˛ jednak czasowe ograniczenia w ruchu. Kierowców prosimy
o zachowanie ostrożności.
W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z masy mineralno-asfaltowej.
Wymieniony zostanie krawe˛żnik, a także wyregulowane zostana˛ urza˛dzenia infrastruktury podziemnej.
cia˛g dalszy na str. 10
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Ułożenie nawierzchni ulicy poprzedzi naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych. Prace wykonywane be˛da˛ przez ich właściciela, czyli Świdnickie Przedsie˛biorstwo Wodocia˛gów i Kanalizacji.

nym, 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 :

Przebudowe˛ ulicy realizować be˛dzie firma wyłoniona w przetargu, czyli Świdnickie Przedsie˛biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. o .o. Jego koszt to 158 670 zł.
foto: D. Ge˛bala/UM w Świdnicy
MDK Świdnica

XVI DOLNOŚLA˛SKI KONKURS RECYTATORSKI
POEZJI I PROZY JANA PAWŁA II "ARKA"
W ramach "Dni Papieskich" organizowanych w Świdnicy w dniach 9-10.05.2022 odbył sie˛ XVI
Dolnośla˛ski Konkurs Recytatorski Poezji i prozy Jana Pawła II "Arka". Wyste˛puja˛cych oceniało jury w
składzie: Alina Barć-Dekanalny Animator Katechezy, Marzena Puć -Piotrowska - Koordynator działań
kulturalnych i edukacyjnych, muzyk, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji W Świdnicy.
Nagrodzono:
Aleksander Żurek, Aleksander Błaszczyk, Maja Huzarska, Aleksandra Walczuk,
cia˛g dalszy na str. 11
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"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
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".
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Artur Droś, Klaudia Kutyba, Szymon Antonowicz, Martyna Trelewska,
Karolina Budziak, Natalia Gaweł.
Wyróżniono:
Michał Urbański, Łucja Zaraś, Maja Marek, Paula Cie˛żka, Kasandra Weber, Kasandra Mirga,
Martyna Korkiewicz, Maria Kur.
Serdecznie dzie˛kujemy za udział.
foto: MDK Świdnica
MDK Świdnica

"Razem Dla Pokoju" Z UDZIAŁEM Zespołu Muzyki
Dawnej "Totus Musicus"!
W miniony weekend Zespół muzyki dawnej "Totus Musicus" z pracowni muzycznej "Polifonia"
dz. II MDK brał udział w niesamowitym mie˛dzynarodowym wydarzeniu "Razem dla Pokoju Ś
instytucje kultury wobec wojny", które miało miejsce w Kościele Pokoju w Świdnicy 7-8 maja 2022r.
Był to bardzo nietypowy koncert. "Razem dla Pokoju" było 24-godzinnym artystycznym czuwaniem
w intencji pokoju, które rozpocze˛ło sie˛ o godz. 20.00 w sobote˛ 7 maja i trwało do 20.00 w niedziele˛
8 maja 2022. Wyste˛powali tam artyści z Polski i Ukrainy, prezentuja˛cy różne style muzyczne, a
cia˛g dalszy na str. 15
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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?
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poszczególne wyste˛py były przeplatane odczytaniem refleksji osób z całego świata, które zostały
poproszone o podzielenie sie˛ swoim doświadczeniem przeżywania wojny.
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy reprezentował na tym wydarzeniu zespół dawny "Totus
Musicus", którego prezentacja miał miejsce 8 maja o godz. 8.15. Mimo bardzo wczesnej pory, jak
na koncertowanie i wolna˛ niedziele˛, dziewcze˛ta: Zuzia Ga˛szowska, Zosia Gołowkin i Ola Szczygieł
już o 7.00 stawiły sie˛ na próbie, aby przygotować sie˛ do porannego koncertu. Przeżycie było ogromne
- wyste˛p w takim miejscu jak Kościół Pokoju to niecodzienne doświadczenie i niezapomniane
wrażenia dla wykonawcy i słuchacza, a tym bardziej w tak szczytnym celu. Zespół zaprezentował
kilka utworów o charakterze religijnym i świeckim z epoki średniowiecza i renesansu. m.in. cantige˛
"Santa Maria" i znany psalm Mikołaja Gomółki "Nieście chwałe˛ mocarze". Cieszymy sie˛, że my też
mogliśmy dołożyć swoja˛ cegiełke˛ na rzecz pokoju w Ukrainie i na świecie.
foto: MDK Świdnica
MDK Świdnica

IV MEMORIAŁ SZACHOWY SALO LANDAUA
Na starcie IV Memoriału Szachowego Salo Landaua, który odbył sie˛ 8 maja br. w Świdnicy,
stane˛ło 90 osób.
Uczestnicy rywalizowali w trzech grupach turniejowych: Gr. A - juniorzy starsi i seniorzy; Gr. B
- juniorzy do 13 lat; Gr. C - juniorzy do 9 lat. Grano systemem szwajcarskim na dystansie 7 lub 8
rund. Tempo gry wynosiło 10 minut na zawodnika + 5 sekund na ruch.
W Grupie A zwycie˛żył Bartłomiej Róg (KSz Stilon Gorzów Wielkopolski) przed Sławomirem
Masło (KSz MIKAMA Świdnica) oraz przed Damianem Danielem (GLKS Goniec Żarów). W Grupie
B zwycie˛żył Marcel Misiek (KS Górnik Polkowice) przed Igorem Śliwowskim oraz Roksana˛
Zapolska˛ (obydwoje KSz GAMBIT MDK Świdnica). W Grupie C z kompletem punktów finiszował
Kornel Waligóra (KSz GAMBIT MDK Świdnica). Drugie miejsce zaje˛ła Elżbieta Błaszkiewicz (UKS
Giecek Radków), a trzecie Oliwia Szczeblowska (KSz GAMBIT MDK Świdnica).
Wyniki w klasyfikacjach wiekowych :
Kobiety
1. Natalia Rogacka (WKS Hetman Wrocław)
Me˛żczyźni
1. Sławomir Masło (KSz MIKAMA Świdnica)
2. Damian Daniel (GLKS Goniec Żarów)
3. Czesław Stec (KSz MIKAMA Świdnica)
6. Michał Turek (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
Chłopcy do 19 lat
1. Kacper Werner (KS Górnik Polkowice)
cia˛g dalszy na str. 16
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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
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2. Michał Wojtanowski (KS Górnik Polkowice)
Dziewcze˛ta do 15 lat
1. Anna-Maria Michalska (GLKS Goniec Żarów)
2. Olesia Litovka (Svitoglad Kijów)
Chłopcy do 15 lat
1. Bartłomiej Róg (KSz Stilon Gorzów)
2. Remigiusz Olejarczyk (KSz Miedź Legnica)
3. Jakub Błaszkiewicz (UKS Giecek Radków)
4. Eryk Stokłosa (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
Dziewcze˛ta do 13 lat
1. Roksana Zapolska (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
2. Gabriella Gołe˛bczyk (GLKS Goniec Żarów)
3. Ruslana Litovka (Svitoglad Kijów)
4. Aleksandra Przychocka (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
Chłopcy do 13 lat
1. Igor Śliwowski (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
2. Samuel Jacek (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
3. Jakub Zieliński (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
4. Jakub Bukowski (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
6. Olaf Płoczyniak (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
Dziewcze˛ta do 11 lat
1. Yaroslava Litovka (Svitoglad Kijów)
2. Natalia Karaś (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
3. Emilia Ćwirko (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
4. Lena Płoczyniak (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
5. Julia Strzeżek (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
Chłopcy do 11 lat
1. Marcel Misiek (KS Górnik Polkowice)
2. Maksymilian Janeczek (UKS Szach Mat Zabrze)
3. Jan Kasendra (GLKS Goniec Żarów)
5. Kacper Synowski (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
7. Hubert Zapolski (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
8. Łukasz Wiśniewski (KSz GAMBIT MDK
Świdnica)
9. Jan Tomczyk (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
Dziewcze˛ta do 9 lat
1. Elżbieta Błaszkiewicz (UKS Giecek Radków)
2. Oliwia Szczeblowska (KSz GAMBIT MDK
Świdnica)
3. Hanna Kasendra (GLKS Goniec Żarów)
8. Marianna Ligierko (KSz GAMBIT MDK
Świdnica)
Chłopcy do 9 lat
1. Kornel Waligóra (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
2. Mikołaj Korczyński (KS Polanica-Zdrój)
3. Hubert Jarosz (KS Polanica-Zdrój)
4. Marcin Karaś (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
5. Norbert Modłkowski (KSz GAMBIT MDK
Świdnica)
7. Mikołaj Drabik (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
9. Mieszko Gałan (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
10. Marek Mżyk (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
11. Jan Perzyna (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
12. Kaidi Wu (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
14. Fabian Machnik (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
15. Jakub Kośnik (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
Dziewcze˛ta do 7 lat
1. Maja Mazur (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
2. Eliza Rejkowicz (WKS Hetman Wrocław)
Chłopcy do 7 lat
1. Kamil Walczak (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
2. Ignacy Bojnowski (KSz GAMBIT MDK Ś-ca)
3. Marcel Palcat (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
4. Wiktor Pankiewicz (KSz GAMBIT MDK Ś-ca)
5. Aleksander Tomczyk (KSz GAMBIT MDK
Świdnica)
6. Michał Kowal (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
7. Marcel Migdalski (KSz GAMBIT MDK Ś-ca)
8. Aleksandr Panin (KSz GAMBIT MDK Świdnica)
Sponsorami turnieju był Urza˛d Miejski w
Świdnicy, firma ZUPBADURA oraz Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica. Głównym organizatorem był Młodzieżowy
Dom Kultury w Świdnicy. Se˛dziował Rafał Siwik. Pomagali mu Wojciech Kowalczuk, Marcin
Kruk, Marek Śliwowski, Leszek Matus i Marcin
Korzekwa.
cia˛g dalszy na str. 19
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Świdnica

WERNISAŻ "Witaj majowa jutrzenko
- Polska w majowych barwach"
- 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

5 maja 2022 r. w Klubie "Bolko" odbył sie˛ wernisaż konkursu plastycznego "Witaj majowa
jutrzenko - Polska w majowych barwach ." Była to 3 edycja świdnickiego konkursu z okazji świa˛t
majowych. Na wystawie prezentowanych jest 39 nagrodzonych i wyróżnionych prac. Zadaniem
konkursowym było przedstawienie pie˛kna polskiego pejzażu, polskich symboli narodowych. Sta˛d w
pracach widoki polskich miast ( Warszawa, Kraków, Świdnica) czy polskie parki narodowe. Autorzy
prac wyrazili barwami swoje patriotyczne uczucia, radość i dume˛ z naszej ojczyzny. Możemy
podziwiać obrazy młodych twórców pełne kwiatów i zieleni z biało-czerwonymi akcentami.

PRZYSTANEK W ALEI GWIAZD
15.05.2022, godz. 18:00
Wste˛p 10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
Studio Piosenki La Chanson MDK Świdnica
oraz Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszaja˛
na koncert "Przystanek w Alei Gwiazd".
Studio Piosenki "La Chanson" Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy to grupa
młodych świdniczan uzdolnionych muzycznie, rozwijaja˛cych swoje zainteresowania na
zaje˛ciach pod kierunkiem Dariusza Jarosa.
Studio działa już od prawie dziesie˛ciu lat i
może pochwalić sie˛ sukcesami indywidualnymi, zespołowymi rangi ogólnopolskiej i
mie˛dzynarodowej. W pracy skupiamy sie˛ na
systematycznym rozwijaniu swoich umieje˛tności i zdolności wokalnych oraz tworzeniu autorskich interpretacji znanych polskich utworów. W ten sposób kultywujemy

Nagrody ufundowane przez Urza˛d Miasta wre˛czał dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
Zbigniew Curyl. Podzie˛kował p. Dorocie Hurlak i p. Wandzie Szwegler za bezinteresowna˛ prace˛ w
komisji konkursowej. Oprawe˛ muzyczna˛ wernisażu przygotował Mirosław Jabłoński ,a wysta˛piły
Ania Chudziak, Julia Janowska i Kornelia Niecia˛g.
cia˛g dalszy na str. 22
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tradycje polskiej piosenki, poznajemy wybitnych polskich artystów - twórców i wykonawców.
Niektórzy z nas tworza˛ także własne teksty
i melodie, z których pod czujnym okiem
Dariusza Jarosa powstaja˛ nasze autorskie
kompozycje.
Okres pandemii spowodował, że wie˛kszość
naszych działań przeniosła sie˛ do internetu,
brakuje nam jednak kontaktu z publicznościa˛ i możliwości prezentacji. Ten rok, choć
niemniej trudny od poprzednich, dał nam
jednak taka˛ możliwość i zagraliśmy koncert
z okazji "Świdnickich Recenzji Muzycznych" w oprawie profesjonalnego bandu.
Dzie˛ki wsparciu naszych najwie˛kszych fanów - czyli naszych rodziców - stworzyliśmy i zaprezentujemy świdniczanom koncert
pt. "Przystanek w Alei Gwiazd", który odbe˛dzie sie˛ 15.05.2022 o godzinie 18.00 w sali
teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.
Projekt ten to kompilacja znanych polskich
przebojów z repertuaru gwiazd polskiej muzyki (Anna Jantar, Zbigniew Wodecki, Marek Grechuta, Romuald Lipko, Andrzej Zucha, Kora Jackowska i zespół "Manam") w
autorskich aranżacjach Dariusza Jarosa, który zaśpiewamy w oprawie profesjonalnego
bandu w składzie:
Dariusz Jaros - instrumenty klawiszowe
Krzysztof Mroziński - perkusja
Paweł Zaja˛c - gitara elektryczna
Paweł Słoniowski - gitara basowa
Bardzo dzie˛kujemy za pomoc w organizacji
projektu Radzie Rodziców Młodzieżowego
Domu Kultury w Świdnicy, Świdnickiemu
Ośrodkowi Kultury oraz Pani Dyrektor Annie Rudnickiej, instytucjom: Dom Seniona
Marconi, Centrum Usług Medycznych
"Marconimedica", Marconi Rehabilitacja,
Marconi Usługi dla Biznesu oraz Panu Piotrowi Nawrotowi, Europejskiej Fundacji
Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży
"Młodzi Artyści" , a także Firmie "Sonel"
S.A. Świdnica.
NOWE BADANIA NAD TEATREM
ANTYCZNYM - LEKCJA PROF. KOCURA
23.05.2022, godz. 12:00
Wste˛p wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
Nowe technologie zrewolucjonizowały także filologie˛ klasyczna˛ i archeologie˛. Zaskakuja˛ce odkrycia i odważne interpretacje
wcia˛ż wzbogacaja˛ nasza˛ wiedze˛ o praktykach artystycznych w antyku. Teatr w starożytnej Grecji wydaje sie˛ dziś zjawiskiem
jeszcze bardziej fascynuja˛cym niż dziesie˛ć
czy dwadzieścia lat temu.
Profesor Mirosław Kocur to reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Wykłada na
Uniwersytecie Wrocławskim i w Akademii
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Dzie˛kujemy wszystkim artystom za udział w konkursie, a szczególnie rodzicom i nauczycielom
za pomoc w przygotowaniu prac.
Osobne podzie˛kowania za pomoc w zorganizowaniu wernisażu dla p. Leszka Matusa i p.
Grzegorza Goduli, oraz Komitetu Rodzicielskiego za ufundowanie cukierków dla uczestników
wernisażu.
Do 9 maja czekamy na wasze plastyczne prace w konkursie "Jan Paweł II i sport". Regulamin
doste˛pny na stronie MDK Świdnica.
koordynator konkursu Joanna Waksmundzka.
MBP Świdnica

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida zaprasza wszystkich czytelników
na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, który odbe˛dzie sie˛ 14.05.2022.
Startujemy o godz. 9.30 - ul. Wałowa okolice Biblioteczki Plenerowej.
Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja koordynowana przez Fundacje˛ Normalne Miasto
- Fenomen, której celem jest promowanie czytelnictwa i bibliotek. Odjazdowego Bibliotekarza
organizuja˛ biblioteki z miast, miasteczek i wsi w każdym województwie. Odbyły sie˛ też edycje
mie˛dzynarodowe pod nazwa˛ Bicycool Library. Na rowery wsiedli bibliotekarze i czytelnicy m.in. w
Rumunii, Wielkiej Brytanii, USA i Nepalu. Od 2010 roku w Odjazdowego Bibliotekarza zaangażowało sie˛ niemal 300 miejscowości. W imprezach wzie˛ło udział ponad 5000 uczestników. W Świdnicy
Odjazdowy Bibliotekarz jest organizowany po raz pierwszy.
By wzia˛ć udział w rajdzie należy dokonać zgłoszenia pod numerem telefonu: 74 640 09 42.
Harmonogram rajdu:
9.30 - zbiórka ul. Wałowa przy biblioteczce plenerowej (przywitanie uczestników, zapoznanie
uczestników rajdu z regulaminem, rozdanie kamizelek i buttonów);
10.00 - wyjazd uczestników na trase˛;
11.00/11.30 - przyjazd na miejsce docelowe - Dawna siedziba rodu Wierzbnów na szczycie
"Skałki";
11.30 - spacer po dawnych obiektach zwia˛zanych z Cystersami;
12.30 - wspólne ognisko i uruchomienie rodzinnej strefy zabawy. Bookcrossing;
13.30 - wyruszenie w droge˛ powrotna˛ do Świdnicy;
14.30/15.00 - zakończenie rajdu na ul. Wałowej (pod biblioteczka˛ plenerowa˛).
Świdnica

WYSTAWA CZASOWA "Świdnicka Wystawa Przemysłu i
Rzemiosła z 1892 roku w ówczesnej prasie śla˛skiej"
Zapraszamy na nowa˛ wystawe˛ czasowa˛ "Świdnicka Wystawa Przemysłu i Rzemiosła z 1892 roku
w ówczesnej prasie śla˛skiej", która˛ be˛dzie można zwiedzać od soboty 14 maja. Ekspozycja poświe˛cona jest doniosłemu wydarzeniu jakim dla Świdnicy i jej mieszkańców była przygotowana 130 lat
temu wystawa. Zorganizowana w 27 pawilonach, na terenie ograniczonym obecnymi ulicami:
Wałbrzyska˛, Armii Krajowej, Niecała˛ i Głowackiego oraz w południowej cze˛ści dzisiejszego Parku
Młodzieżowego, była wydarzeniem na tyle istotnym, iż relacje z jej przebiegu regularnie gościły na
łamach śla˛skiej prasy. To właśnie relacje z tygodnika "Waldenburger Wochenblatt" oraz dziennika
"Oberschlesiche Wanderer" przybliża˛ zwiedzaja˛cym kulisy zwia˛zane z przygotowaniem oraz przebiegiem wystawy. Zwiedzaja˛cy be˛da˛ mogli zobaczyć także ciekawe artefakty zwia˛zane z sama˛
ekspozycja˛, m.in., wyroby świdnickich firm: R.M. Krause, Frńmbs & Freudenberg, płyte˛ litograficzna˛
wydawnictwa L. Heege, medale pamia˛tkowe czy też oryginalny egzemplarz Oficjalnego Katalogu
Wystawy wypożyczony z Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zapraszamy do zwiedzenia wystawy tym bardziej, iż w chwili obecnej odbudowywany jest w
Parku Młodzieżowym świadek tamtego wydarzenia altana-belweder, postawiona na kamiennym
cokole, określanym od czasu jej powstania w 1875 r. do 1945 r. wzniesieniem Riebla (Riebels Hhe).
Wystawe˛ można zwiedzać w godzinach otwarcia Muzeum do 26 czerwca 2022 r.
Polonia Stal Świdnica

ZNÓW W WOŁOWIE STRZELILIŚMY CZTERY GOLE
Obiekt piłkarski w Wołowie znajduje sie˛ pewnościa˛ w grupie ulubionych przez biało-zielonych
piłkarzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Podobnie jak miało to miejsce w sezonach 2017/2018
i 2018/2019, tak i w ten weekend nasza drużyna zaaplikowała rywalom na ich własnym terenie cztery
gole. Blisko było ponadto powtórzenia wyniku sprzed strzech i czterech lat (poprzednie potyczki
rozgrywane były w Soboty Wielkanocne), ale tym razem przeciwnicy zdołali zaliczyć honorowe
trafienie.
Podopieczni trenera Grzegorza Borowego mieli za soba˛ fatalny wyste˛p przeciwko Moto-Jelczowi Oława, przegrany w wymiarze 1:2 . O ile nie był to niestety nasz najgorszy wyste˛p w tym sezonie,
to z pewnościa˛ jeden ze słabszych. Świdniczanie liczyli na przełamanie i swój cel osia˛gne˛li. Od
samego pocza˛tku mecz toczył sie˛ pod dyktando gości, którzy przeje˛li inicjatywe˛ i nie pozwalali
miejscowym na zbyt wiele. Już w 9. minucie mieliśmy szanse˛, by znaleźć sie˛ na prowadzeniu jednak
piłka po strzale Wojciecha Dubasa trafiła tylko w boczna˛ siatke˛. Otworzyliśmy wynik w 22. minucie.
Wojciech Szuba świetnie dorzucił futbolówke˛ na głowe˛ Roberta Myrty i zrobiła sie˛ 1:0. Siedem
cia˛g dalszy na str. 25
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Sztuk Teatralnych (filia we Wrocławiu), jest
dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa
UWr. Projektował i budował mosty na Pogórzu Karpackim, uczestniczył w przedsie˛wzie˛ciach Teatru Laboratorium Jerzego
Grotowskiego, był kierownikiem artystycznym teatru Drugie Studio Wrocławskie
(1987-1990) i dyrektorem mie˛dzynarodowego festiwalu sztuki "Broken Walls" w Kalifornii (1991). W roku 2005 otrzymał stypendium naukowe od fundacji Fulbrighta.
Reżyserował i wykładał w Polsce, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i
Stanach Zjednoczonych. Opublikował "Teatr antycznej Grecji" (2001, Nagroda indywidualna MENiS i "Dolnośla˛ski Brylant Roku"),
"We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w
antycznym Rzymie" (2005, Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego), "Drugie narodziny
teatru. Performanse mnichów anglosaskich"
(2010), "Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza"
(2012) oraz "Źródła teatru" (2013).
Wste˛p wolny. Grupy prosimy o kontakt (Halina Szymańska, tel. +74 851-56-53; mail:
h.szymanska@sok.com.pl).
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodza˛cych z Funduszu Promocji Kultury
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minut później podwyższyliśmy prowadzenie, a w roli głównej wysta˛pił nasz boczny obrońca, Patryk
Paszkowski. Przyjezdni ruszyli z błyskawiczna˛ kontra˛, a Paszkowski widza˛c wysunie˛tego golkipera
zdecydował sie˛ na mocna˛ próbe˛ z około 60 metrów. Piłka ku zaskoczeniu miejscowych "wpadła za
kołnierz" golkipera Miejskiego Klubu Piłkarskiego z Wołowa! Nasza drużyna nie poprzestawała na
tych dwóch golach i celowała w kolejne trafienia. W 42. minucie piłka po mocnym dośrodkowaniu
Wojciecha Szuby obiła słupek, ale kilkadziesia˛t sekund później nasz kapitan znalazł już droge˛ do
sieci ustalaja˛c końcowy rezultat w pierwszej cze˛ści gry na 3:0.
Po zmianie stron obraz gry sie˛ nie zmieniał. Wcia˛ż strona˛ przeważaja˛ca˛ byli zdecydowani
piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, a swoja˛ wyższość udowodnili już na pocza˛tku drugiej
odsłony. W 47. minucie Szymon Tragarz dograł do Wojciecha Dubasa, który pokonuja˛c bramkarza
strzelił na 4:0. W drugich 45 minutach doszło do wielu zmian w szeregach świdnickiej ekipy. Na
boisku pojawiło sie˛ m.in. trzech juniorów starszych - Paweł Michta, Wiktor Dyś i Michał Staroń, a
także jeden junior młodszych - Emil Migas. Goście mieli swoje okazje, by podwyższyć wynik meczu,
ale ta sztuka nam sie˛ nie udała. Na przeszkodzie stane˛ła przede wszystkim skuteczność, ale i brak
zimnej krwi przy próbie zagrania tego ostatniego, otwieraja˛cego droge˛ do bramki podania. W samej
końcówce przeciwnikom udało sie˛ zanotować honorowe trafienie, a na liste˛ strzelców wpisał sie˛
doświadczony Michał Wróbel.
MKP Wołów - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
1:4 (0:3)
Skład: Kot, Paszkowski, Sowa, Kasprzak (54’ Białas), Kozachenko, Szuba, Białasik (62’ Kusio),
Trzyna (51’ Michta), Tragarz (66’ Migas), Dubas (78’ Staroń), Myrta (67’ Dyś).
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...

30.04.2022r. godz. 11.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce libacji alkoholowej na terenie Parku Centralnego. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie.
Miłośnicy trunków ukryli sie˛ przed okiem kamer monitoringu miejskiego i uważali, że pozostana˛
bezkarni. Dodatkowo jeden z me˛żczyzn zanieczyścił przyległy teren. Interwencje˛ zakończono
ukaraniem jednego z me˛żczyzn mandatem w kwocie 100 złotych, natomiast druga osoba za swoje
zachowanie be˛dzie musiała opłacić mandat w wysokości 500 złotych.
30.04.2021r. godz. 14.30
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotycza˛ce spożywania alkoholu na terenie Parku Centralnego. Ta interwencja również zakończyła sie˛ ukaraniem sprawcy mandatem karnym.
01.05.2022r. godz. 21.35
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce kradzieży kostki brukowej w rejonie ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Me˛żczyzna wraz z kobieta˛ ładowali kostke˛ brukowa˛ na wózek re˛czny i wywozili ja˛ a po chwili wracali, powtarzaja˛c ta˛ czynność. Sprawcy
zostali uje˛ci przez patrol straży miejskiej a naste˛pnie przekazani patrolowi Policji.
02.05.2022r. godz. 0.15
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce nietrzeźwego me˛żczyzny, który spadł z wózka inwalidzkiego i
leży przed wejściem do szpitala "Latawiec". Na miejscu strażnicy zastali bezdomnego Rafała O. Me˛żczyzna jest inwalida˛, ma amputowana˛ jedna˛
noge˛. W minionym okresie przebywał w schronisku dla bezdomnych (skierowany tam z innej gminy) jednak na skutek nadużywania alkoholu został
z niego wydalony. Naste˛pnie w uzgodnieniu z pracownikami socjalnymi został przewieziony do gminy macierzystej, jednak po kilku tygodniach
wrócił do Świdnicy. Me˛żczyzna w trakcie interwencji odmówił przyje˛cia jakiejkolwiek pomocy.
02.05.2021r. godz. 6.35
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał kolejne telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce Pana Rafała O., który ponownie spadł z wózka i leżał
przy szpitalu. Strażnicy podnieśli me˛żczyzne˛, który podobnie jak poprzednio odmówił przyje˛cia jakiejkolwiek pomocy.
04.05.2021r. godz. 8.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od pracownika ochrony szpitala "Latawiec" dotycza˛ce inwalidy, który spadł
z wózka inwalidzkiego. Interwencja dotyczyła Rafała O. Skierowani na miejsce strażnicy stwierdzili, że tym razem stan zdrowia me˛żczyzny wymaga
pomocy medycznej. Wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który przewiózł bezdomnego do szpitala.
04.05.2021r. godz. 23.30
Funkcjonariusze straży miejskiej zauważyli na peronie dworca PKP Świdnica Miasto dwie rodziny uchodźców z Ukrainy. Osoby te zostały
zaopatrzone w żywność a naste˛pnie wszystkich przewieziono do miejsca zakwaterowania, gdzie przygotowano im miejsca do spania i wypoczynku.
W godzinach rannych uchodźcami zaopiekowali sie˛ pracownicy i wolontariusze Centrum Pomocy Ukrainie.
Gmina Świdnica

GOPS WYPŁACA ŚWIADCZENIA PIENIE˛ŻNE DLA OBYWATELI UKRAINY I DLA
OSÓB ZAPEWNIAJA˛CYCH ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, do końca kwietnia br. wnioski o jednorazowe świadczenie pienie˛żne w wysokości 300 zł
na osobe˛, (na podstawie art. 31 ust. 1-10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwia˛zku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa) złożyło 513 osób. Ich ła˛czna wartość wyniesie 153.900 zł. O świadczenia pienie˛żne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy wnioskowało 60 osób fizycznych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy przypomina, że obywatele Ukrainy którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. moga˛ ubiegać sie˛ w siedzibie Ośrodka o naste˛puja˛ce świadczenia .
* Świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwia˛zku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)
Na koniec kwietnia 2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy wpłyne˛ły 63 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym:
- w marcu 2022 r. odnotowano 7 wniosków;
- w kwietniu 2022 r. odnotowano 56 wniosków.
cia˛g dalszy na str. 26
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* Jednorazowe świadczenie pienie˛żne w wysokości 300 zł na osobe˛, na podstawie art. 31 ust. 1-10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w zwia˛zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)
Do końca kwietnia 2022 roku o wypłate˛ świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy wnioskowało 513 osób na ła˛czna˛ kwote˛:
153.900 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił już świadczenia dla 276 osób na kwote˛ 82.800 zł. Dalsza wypłata świadczeń nasta˛pi
niezwłocznie po otrzymaniu środków na ten cel.
* Świadczenia z pomocy społecznej (pienie˛żne i niepienie˛żne), na podstawie art. 29 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w zwia˛zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).
Na koniec kwietnia 2022 roku z pomocy w formie posiłku skorzystało ła˛cznie 15 dzieci, w tym 8 w szkołach a 7 w przedszkolach funkcjonuja˛cych
na terenie gminy Świdnica.
* Świadczenia pienie˛żne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w zwia˛zku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa (40,00 zł na osobe˛ dziennie), na podstawie art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwia˛zku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).
Na koniec kwietnia 2022 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy wpłyne˛ło ła˛cznie 60 wniosków od osób fizycznych o w/w
świadczenie na ła˛czna˛ kwote˛ 429.880 zł. Pierwsze wypłaty zostały zrealizowane na kwote˛ 63.840 zł (12 wniosków).
Gmina Świdnica

GMINA ŚWIDNICA Z LOTU PTAKA
Kolor żółty to kolor słońca i złota. W gminie Świdnica blisko 25% gruntów ornych obsianych jest rzepakiem. Każdego dnia możemy
obserwować jak zmienia sie˛ przyroda wokół nas, ale dopiero z lotu ptaka wygla˛da to jeszcze bardziej okazale. Dziś przypominamy uje˛cia z drona
wykonane w 2021 r.

Gmina Świdnica

Z KARTA˛ ROWEROWA˛
CHCA˛ BEZPIECZNIE PORUSZAĆ SIE˛ PO DROGACH
Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas priorytetem. Nie tylko budujemy kolejne odcinki dróg i chodników, doświetlamy przejścia dla
pieszych, ale i edukujemy już od najmłodszego pokolenia. W szkołach średnich trwaja˛ matury, a w gminnych placówkach oświatowych rozpocze˛ły sie˛
egzaminy na karte˛ rowerowa˛.
Noszenie elementów odblaskowych, kształtowanie właściwych zachowań na drodze, rozmowy o cyberprzemocy i hejcie to jedne z wielu działań
realizowanych na co dzień w gminnych placówkach oświatowych skierowanych właśnie do dzieci i młodzieży.
Wraz z nastaniem wiosny wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Świdnicy w 5 gminnych placówkach oświatowych
rozpocze˛ły sie˛ przygotowania do egzaminu na karte˛ rowerowa˛. W wie˛kszości szkół uczniowie odbyli już cykl zaje˛ć edukacyjnych z funkcjonariuszem
świdnickiej drogówki. Egzaminy praktyczne zaplanowano na maj i czerwiec tak aby w trakcie wakacji miłośnicy jednośladów i hulajnóg mogli
cia˛g dalszy na str. 27
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bezpiecznie wyruszyć na rowerowe wycieczki ze swoimi rodzicami.
Dokładnie dzisiaj, w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie kolejna grupa uczniów pomyślnie zdała egzamin na karte˛ rowerowa˛.
Wśród oceniaja˛cych był dzielnicowy gminy Świdnica st. sierż. Rafał Jarosz.
Szacujemy, że w tym roku szkolnym z możliwości zdania egzaminu na karte˛ rowerowa˛ skorzysta blisko 400 uczniów.
Wałbrzych

WAŁBRZYCH SZKOLI CHIRURGÓW Z ONKOPLASTYKI
Po raz kolejny do Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przyjechali specjaliści z całej Polski, aby poznawać
najnowocześniejsze techniki operacyjne stosowane w leczeniu chorób piersi. Dzie˛ki osia˛gnie˛ciom onkoplastyki lekarzom udaje sie˛ nie tylko skutecznie
walczyć z rakiem piersi, ale też minimalizować konsekwencje usuwania nowotworu, daja˛c pacjentkom szanse˛ na zachowanie w pełni poczucia kobiecości.
22 i 23 kwietnia 2022 roku w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu odbyły sie˛ wyja˛tkowe warsztaty medyczne poświe˛cone onkoplastyce. Dwunastu
specjalistów z całej Polski doszkalało sie˛ w zakresie najnowszych technik chirurgicznych.
Walka o zdrowie i poczucie kobiecości
- Idea onkoplastyki, która˛ promujemy, polega na ła˛czeniu chirurgii onkologicznej i plastycznej - podkreśla dr n. med. Paweł Pyka, ordynator
Oddziału Chirurgii Onkologicznej i organizator
corocznych warsztatów onkoplastycznych w
Wałbrzychu. - Potrafimy już skutecznie leczyć
nowotwory piersi, naste˛pnym poziomem jest zatem takie przeprowadzanie operacji, aby pacjentka nie czuła sie˛ okaleczona. Staramy sie˛ w miare˛
możliwości stosować zabiegi oszcze˛dzaja˛ce, a w
sytuacjach, gdy jest to niemożliwe, dokonywać
od razu rekonstrukcji piersi. Dzie˛ki takiemu podejściu, obecnie 80 procent kobiet wychodzi z
naszego szpitala z piersiami. Ma to duże znaczenie dla ich poczucia kobiecości i własnej wartości, a jak wiadomo w onkologii nastawienie psychiczne odgrywa ważna˛ role˛ w powrocie do zdrowia.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego jest jednym z wioda˛cych ośrodków w Polsce specjalizuja˛cych sie˛ w chirurgii piersi. Jak
zaznacza dr Paweł Pyka, operacje z jednoczasowa˛ rekonstrukcja˛ piersi wykorzystuja˛ce techniki onkoplastyczne powoli staja˛ sie˛ w naszym kraju
standardem, jednak wcia˛ż nie wszystkie placówki je przeprowadzaja˛. Sa˛ one trudne i wymagaja˛ doświadczenia. Sta˛d właśnie pomysł na warsztaty
doszkalaja˛ce dla chirurgów.
Nauka przy stole operacyjnym
- Jeździmy do najlepszych ośrodków zagranicznych, żeby podpatrywać nowe metody chirurgii piersi, a jest to dziedzina medycyny , która cały czas
idzie do przodu - mówi ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej wałbrzyskiego szpitala. - Te˛ wiedze˛ przywozimy do Polski i che˛tnie dzielimy sie˛
nia˛ z kolegami z innych placówek. Od 15 lat organizujemy warsztaty operacyjne, których wyja˛tkowość polega na tym, że nauka i wymiana doświadczeń
maja˛ miejsce nie tylko na sali wykładowej, ale przede wszystkim przy stole operacyjnym.
W tym roku uczestnicy warsztatów wzie˛li udział w 5 operacjach, z których każda pozwoliła zademonstrować inne zagadnienia onkoplastyki. Pierwszy
zabieg to obustronna amputacja z jednoczasowa˛ rekonstrukcja˛ i pomniejszeniem oraz wyrównaniem piersi, drugi to profilaktyczna amputacja podskórna
z rekonstrukcja˛, trzecia operacja polegała na usunie˛ciu powikłań po radioterapii . Drugiego dnia przeprowadzono duży zabieg naprawczo-rekonstrukcyjny
z użyciem mie˛śnia najszerszego grzbietu. Ostatnia pacjentka zdecydowała sie˛ na mastektomie˛ profilaktyczna˛ z jednoczasowa˛ rekonstrukcja˛ z powodu
mutacji BRCA1.
Gościem specjalnym warsztatów był specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej Przemysław Jasnowski z Cze˛stochowy, który szkolił sie˛ w
najlepszych na świecie ośrodkach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii i Włoszech.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu jest jedna˛ z czterech placówek w Polsce, która organizuje tego typu warsztaty
masterclass. Pierwsze spotkanie odbyło sie˛ w 2007 r. z udziałem dr Marka Budnera z Niemiec, światowej sławy specjalisty w dziedzinie onkoplastyki.
To właśnie w Wałbrzychu przeprowadził on pierwsza˛ pokazowa˛ operacje˛ w Polsce. Od tamtej pory wałbrzyski szpital zaprasza w swoje progi chirurgów
z całego kraju.
Rozwój onkoplastyki ma tym wie˛ksze znaczenie, że jak pokazuja˛ statystyki rak piersi jest najcze˛stszym nowotworem wśród kobiet , a zachorowalność
stale wzrasta. W Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu z powodu chorób piersi rocznie hospitalizowanych jest ok.
400 kobiet i wykonuje sie˛ ok. 360 zabiegów.

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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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 Nadszedł czas, abyś przestał udawać,
że wszystko jest w porza˛dku. Na dłuższa˛ mete˛ tak
nie można żyć. Oszukujesz siebie wierza˛c, że bez
żadnych działań coś sie˛ zmieni na lepsze. Powinieneś jasno określić swoje oczekiwania wzgle˛dem bliskiej osoby i starać sie˛ je egzekwować.
BYK Nadchodza˛ce dni nie be˛da˛ dostarczały wiele powodów do radości, ale nie be˛da˛ złe. Ot, szara
codzienność. Weekend upłynie spokojnie, bez
szczególnych wydarzeń. Poświe˛cisz sie˛ życiu rodzinnemu i spotkaniom w gronie bliskich osób.
Zrezygnuj ze zbe˛dnych, nadprogramowych wydatków na które Cie˛ teraz nie stać. Unikniesz
dzie˛ki temu kłopotów w przyszłości.

Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

BLIŹNIE˛TA Smucisz sie˛ bez powodu. Jest wiele
sposóbów na spe˛dzenie wolnego czasu. Niekoniecznie trzeba mieć portfel pełen pienie˛dzy. Uruchom
tylko swoja˛ wyobraźnie˛, a zobaczysz, że możesz
wspaniale zorganizować każdy nadchodza˛cy dzień.
Wiele Bliźnia˛t ma szanse˛ na spotkanie kogoś, kto
wzbudzi ich zainteresowanie.
RAK Koniecznie powinieneś wycia˛gna˛ć wnioski z ostatniej rozmowy przeprowadzonej z bliska˛ osoba˛. W jej słowach było wiele racji. W tak
ważnych dla Was sprawach Twój upór może
zaszkodzić. Sprawy zawodowe nabiora˛ tempa i
be˛dziesz musiał poświe˛cić im sporo czasu.
LEW Dwulicowość nie wyjdzie Ci na dobre. Nie
doceniasz inteligencji ludzi z Twojego otoczenia.
Jeżeli nadal be˛dziesz w ten sposób poste˛pował,
to zostaniesz przejrzany i skompromitowany.
Graj w otwarte karty. Tylko w ten sposób osia˛gniesz prawdziwy sukces. Sprawy sercowe odejda˛
na dalszy plan.
PANNA Od tego jak teraz posta˛pisz zależy dalszy los Twoich bliskich. Powinieneś wzia˛ć pod
uwage˛ ich opinie. We wszystkim kieruj sie˛ jednak
sercem i własnym rozsa˛dkiem. Z realizacja˛ najbliższych marzeń be˛dziesz musiał troche˛ poczekać. Musza˛ być ku temu sprzyjaja˛ce okoliczności, które w krótce sie˛ pojawia˛. Cierpliwości!
WAGA Powinieneś mieć wie˛cej czasu dla siebie.
Zadbaj o swój wizerunek, zrób sobie jaka˛ś przyjemność. Najwyższy czas pomyśleć o sobie, choć
o rodzinie też nie zapominaj. Bardzo dobry tydzień w pracy. Wszystkie zadania gładko wykonasz i be˛dziesz odczuwał z tego powodu wiele
satysfakcji.
SKORPION Nie ogla˛daj sie˛ na innych, tylko
realizuj swoje plany! Wszystkie znaki na niebie
wskazuja˛, że w tym tygodniu powinno Ci sie˛

udać. Nie żałuj pienie˛dzy na inwestycje, bo z
pewnościa˛ zaprocentuja˛ zyskiem. Nie be˛dzie on
wielki, ale zawsze be˛dzie. Wa˛tpliwości omów z
partnerem.
STRZELEC Wie˛cej ruchu na świeżym powietrzu, a przestaniesz narzekać na zbe˛dne kilogramy. Cia˛głe objadanie sie˛ przed telewizorem nie
wychodzi na dobre Twojej kondycji i samopoczuciu. Nadchodza˛ce dni be˛da˛ sprzyjały kontaktom towarzyskim.
KOZIOROŻEC Przygotuj sie˛ na rozmowe˛ z
szefem. Jeżeli wykażesz odrobine˛ dyplomacji,
może ona okazać sie˛ nie tylko miła, ale i korzystna dla Twojej pozycji w pracy. Postaraj sie˛ nie
zalegać z zapłata˛ rachunków i nie zaniedbywać
obowia˛zków domowych. Być może pojawi sie˛
okazja na krótki wyjazd.
WODNIK Za bardzo sie˛ niecierpliwisz i ten
Twój niepokój udziela sie˛ wszystkim wokół. Co
ma być to be˛dzie i niewiele da sie˛ teraz zrobić.
Cokolwiek by nie było i tak wyjdzie Ci na dobre.
Tak przynajmniej wynika z gwiazd. W środe˛
pojawi sie˛ możliwość zarobienia pienie˛dzy. Nie
przegap szansy.
RYBY Kochaj swojego partnera albo go rzuć.
Przestań nieustannie zatruwać mu życie swoimi
nastrojami i głupimi zachowaniami. Nie jesteś
niezasta˛piony! Zwia˛zek w którym cia˛gle dochodzi do kłótni nie ma sensu. Najwyższy czas żebyś
przemyślał swoje zachowanie i coś w nim zmienił. Tylko wtedy be˛dziecie naprawde˛ szcze˛śliwi.

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.

www.expressem.eu

www.expressem.

31

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

