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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA: ŚWIDNICKA
WYSTAWA PRZEMYSŁU I RZEMIOS-
ŁA Z 1892 R.
do 26.06.2022, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
nową wystawę czasową "Świdnicka Wysta-
wa Przemysłu i Rzemiosła z 1892 roku w
ówczesnej prasie śląskiej", którą będzie
można zwiedzać od soboty 14 maja. Ekspo-
zycja poświęcona jest doniosłemu wydarze-
niu jakim dla Świdnicy i jej mieszkańców
była przygotowana 130 lat temu wystawa.
Wstęp N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica

TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STA-
DION O PUCHAR TYMBARKU
20.05.2022, godz. 09:00
Finał dolnośląski największego w Polsce
turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży.
Finał dla kategorii U 8.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: DZPN

II TARGI TALENTÓW, TWÓRCZOŚCI
I RĘKODZIEŁA
20.05-21.05.2022, godz. 15:00
Zapraszamy na drugie Świdnickie Targi Talen-
tów, Twórczości i Rękodzieła! Dadzą nam one
możliwość poznania twórczości zdolnych
mieszkańców naszego miasta i regionu, którzy
do tej pory rzadko, albo wcale, nie chwalili się
swoimi talentami i wyrobami.
Wstęp wolny; miejsce: dziedziniec pod Wie-
żą Ratuszową; organizator: ŚOK

PROJEKT - ŻYWA BIBLIOTEKA"
20.05.2022, godz. 09:00
20 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Świdnicy odbędzie wyjątkowy projekt -
Żywa Biblioteka", który został zapoczątko-
wany w Danii, a obecnie działa w 70 krajach,
w tym w 40 miastach w Polsce.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP,ŚWIDNICKA
RADA D/S RÓWNEGO TRAKTOWANIA

WARSZTATY W RAMACH W RA-
MACH TARGÓW TALENTÓW
20.05, godz. 17:00-19:00, Galeria Fotogra-
fii, Rynek 44
Akwarelowe kwiaty, prowadzenie Anna
Maciejewska.
Uczestnicy przynoszą ze sobą: papier akwa-
relowy, farby akwarelowe, pędzle, ołówek,
pojemnik na wodę, czyli wszystko co po-
trzebne do malowania akwarelami.
Malowanie na ubraniach, prowadzenie Ana-
stazja Konnyk.
Uczestnicy przynoszą ze sobą ubranie, które
chcą ozdobić, resztę zapewnia prowadzący.
21.05, godz. 11:00-12:30, Galeria Fotogra-
fii, Rynek 44
Szydełkowanie artystyczne, prowadzenie
Katerina Volovik.

Świdnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI SPOTKAŁ SIĘ
Z SAMORZĄDOWCAMI POWIATU ŚWIDNICKIEGO 

Z inicjatywywojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w środę, 18 maja w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy odbyło się spotkanie z samorządowcami powiatu świdnickiego. Rozmowa
dotyczyła aktualnego oraz przyszłego wsparcia dla obywateli Ukrainy , którzy w naszym powiecie
otrzymali schronienie. 

- Dziękuję wojewodzie za merytoryczne i pomocne spotkanie. Świdnica jest zawsze gotowa do
niesienia pomocy potrzebującym, a wymiana doświadczeń z burmistrzami i wojewodami to nieod-
zowne narzędzie w zarządzaniu miastem - mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. 

Poruszano m. in. temat źródeł finansowania funduszu wsparcia, sposobu jego rozliczania, form
przekazywania środków i innych możliwości pomocy uchodźcom. 

Na spotkaniu omawiano także bieżące potrzeby samorządów, problemy związane z możliwo-
ściami zakwaterowania i utrzymania obywateli Ukrainy oraz sposoby przekazywania pomocy
bezpośrednio do Ukrainy.Zwrócono uwagę na zagadnienia związane z edukacją dzieci i młodzieży,
poruszając tematykę różnic programowych w szkolnictwie polskim i ukraińskim.

Wojewoda prosił włodarzy o włączenie się w aktywizację zawodową Ukraińców, aby umożliwić
im jak najszybsze usamodzielnienie się w Polsce. Zwrócił uwagę na zaangażowanie się organizacji
pozarządowych w proces asymilacji uchodźców poprzez spotkania z psychologami, zajęcia dla dzieci
i młodzieży, kursy językowe. Chwalił samorządowców powiatu świdnickiego za podjęcie już takich
działań i zobowiązał się do udzielania wszelakiej pomocy w tych kwestiach. 

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Świdnica

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ O ŹRÓDŁACH
OGRZEWANIA BUDYNKÓW

Do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel/ zarządca nieruchomości (mieszkania/domu/budynku
lub lokalu użytkowego) musi złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje można składać w formie:

ciąg dalszy na str. 3
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Uczestnicy przynoszą ze sobą: szydełko nr
1,5 lub 2 i kordonek bawełniany firmy Mo-
nika w dowolnym kolorze.
Wstęp 20 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

FAMILIJNE WARSZTATY PLASTY-
CZNE
21.05.2022, godz. 12:30
W imieniu Świdnickiego Ośrodka Kultury
prowadząca zajęcia Marta Ciućka zaprasza
na kolejne familijne warsztaty plastyczne
dla dzieci. Spotkanie będzie poświęcone pra-
cy z masą solną.
Wstęp 10 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

NOWE BADANIA NAD TEATREM
ANTYCZNYM - LEKCJA PROF. KO-
CURA
23.05.2022, godz. 12:00
Nowe technologie zrewolucjonizowały tak-
że filologię klasyczną i archeologię. Zaska-
kujące odkrycia i odważne interpretacje
wciąż wzbogacają naszą wiedzę o prakty-
kach artystycznych w antyku. Teatr w staro-
żytnej Grecji wydaje się dziś zjawiskiem
jeszcze bardziej fascynującym niż dziesięć
czy dwadzieścia lat temu.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

XXX FESTIWAL PIOSENKI PRZED-
SZKOLNEJ
24.05-30.05.2022, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza do udziału w Festiwalu Piosenki
Przedszkolnej! Tegoroczny terminarz: 24 i
25 maja 2022, godz. - przesłuchania konkur-
sowe - godz. 10.00 30 maja 2022, godz. -
Finał - godz. 10.00
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

SPOTKANIE Z ANDRZEJEM BŁAŻE-
WICZEM
27.05.2022, godz. 18:00
Zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Bła-
żewiczem, które poprowadzi Robert Kaś-
ków! Będzie ono tłumaczone będzie na Pol-

www.expressem.eu

◆ papierowej - do właściwego Urzędu
◆ elektronicznie - przy użyciu Profilu Zaufanego https://ceeb.gov.pl/
◆ Wzory formularzy dostępne są:
◆ do pobrania na stronie BIP: http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,13278,deklaracje-ceeb.html
◆ w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy - w holu przy wejściu lub w pokoju 306 i 317

Deklaracje dotyczące budynków/lokali z terenu Świdnicy należy składać w Urzędzie Miejskim
w Świdnicy, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554) za niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie przewidziane są sankcje
karne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowla-
nego: www.gunb.gov.pl. 

Świdnica

MOJA NIEZWYKLE KOLOROWA RODZINA
"Moja rodzina - inna ale niezwykła" - takie było hasło konkursu organizowanego przez Powia-

towe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy dla podopiecznych rodzin zastępczych. W piątek,13
maja odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczestników. Wkrótce zwycięskie prace będą częścią
zewnętrznej wystawy w świdnickim Rynku.

- Komisja konkursowa miała w tym roku wyjątkowo trudne zadanie - mówi dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie, Beata Galewska. - Wszystkie prace były bardzo piękne. Nasze
dzieciaki jak zwykle nie zawiodły. - Wkrótce też dzięki współpracy ze Świdnickim Kultury oraz
artystą plastykiem Robertem Kuklą prace naszych dzieci zdobić będą zewnętrzną wystawę w środku
Rynku - dodaje Alicja Synowska, członek zarządu powiatu świdnickiego.

Ostatecznie spośród 42 prac, komisja wyłoniła zwycięzców. 
Są nimi:

◆ w kategorii wiekowej 5 - 10 lat:
I miejsce - Maciej Kaczmarczyk lat 10 - bon 400,00 zł,
II miejsce - Nadia Kot lat 6 - bon 300,00 zł,
III miejsce - Magdalena Wyszyńska 10 lat - bon 250,00 zł.
wyróżnienie zdobyli:
Oliwia Wdówczyk lat 9 - bon 100,00 zł,
Daniel Śmiechowicz lat 8 - bon 100,00 zł.

ciąg dalszy na str. 4
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ski Język Migowy. Spotkanie poświęcone
będzie debiutowi poetyckiemu Andrzeja
Błażewicza - "Ostatnim zimom".
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

DZIŚ SĄ MOJE URODZINY - ASTRO-
NOM MARIA KUNIC
28.05-05.06.2022, godz. 11:00
Zapraszamy na wydarzenia związane z ob-
chodami 412 rocznicy urodzin świdnickiej
astronom Marii Kunic.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawne-
go Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdni-
ca

PIKNIK 
DLA BOLKA
28.05.2022, godz. 12:00
W programie:  wystawa ilustracji Magdale-
ny Kozieł-Nowak, pochodzących z książki
BOLKO MAŁY,  spotkanie oraz warsztaty z
ilustratorką książek Magdaleną Kozieł-No-
wak,  gry, zabawy oraz tańce z epoki - krę-
gle, krzyżaki, korbacze i inne, poczęstunek,
skarb Bolka.
Wstęp wolny; miejsce: Skwer z Dzikami;
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

FLASH BACK [nu metal] 
+ SYNDROM PARYSKI [emo] 
+ RAW PLASTIC [punk] 
+ HEAVY RUNNER [hardcore]
28 maja 2022 godz.19:30 
Klub Bolko ŚOK, Świdnica, pl. Grunwaldz-
ki 11; bramka: 19:00; bilety: 30 zł [dostępne
na bramce w dniu wydarzenia]

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
02.06.2022, godz. 17:00
Ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie w
ramach zawodów sportowych dla dzieci i
młodzieży. Na uczestników czekają biegi,
skok w dal oraz pchnięcie kulą.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: OSiR, ŚGB, LZS, UM Świdnica,
LOT K. Ś.-J.

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

**********************************
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w kategorii wiekowej 11 - 18 lat:
I miejsce - Emilia Marzec lat 14 - bon 400,00 zł,
II miejsce - Laura Tomiczek lat 11 - bon 300,00 zł,
III miejsce - Aleksandra Szelezin 13 lat - bon 250,00 zł.
wyróżnienie zdobyli:
Wiktoria Gackowska lat 13 - bon 100,00 zł,
Julia Chojecka lat 13 - bon 100,00 zł.

Ponadto Komisja przyznała wyróżnienie specjalne, Julii Zarembie lat 14 - bon 150 zł. Każdy z
uczestników otrzyma też bon upominkowy za udział w konkursie w wysokości 50,00 zł. Fundatorem
nagród w konkursie były Wagony Świdnica SA.

tekst, foto: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Świdnica

XVI DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY 
"JAN PAWEŁ II"

Na konkurs wpłynęło 176 prac z 20 placówek oświatowych. Komisja w składzie p. Wanda
Szwegler, p. Olena Surina i p.Dorota Hurlak postanowiła przyznać 22 równorzędne nagrody.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Teatrze Miejskim w Świdnicy 18 maja 2022 r. 
Gratulujemy laureatom konkursu, dziękujemy wszystkim uczestnikom za wykonanie prac pt "Jan

Paweł II i sport". Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w holu Teatru Miejskiego w
Świdnicy. Zapraszamy.
NAGRODY:

1. Aleksandra Kossak - SP Nowa Ruda
2. Maja Bartczak - SP Jaworzyna Śl.
3. Patrycja Kruk - SP 1 Dzierżoniów
4. Antonina Dębowa - SP Krosnowice
5. Mikołaj Winsz - PSP 15 Wałbrzych
6. Zofia  Gadaj - PSP 15 Wałbrzych
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7. Magda Morawska - MDK Świdnica
8. Jagna Habzda - MDK Świdnica
9. Pola Rega - MDK Świdnica
10. Nadia Pawlak - MDK Świdnica
11. Mikaela Ivasiutyn - MDK Świdnica
12. Kacper Bagiński - SP 6 Świdnica
13. Angelika Kwiatkowska - SP 3 Żyrardów
14. Lena Dziadkiewicz - SP 3 Żyrardów
15. Justyna Czajkowska - MDK Świdnica
16. Dorota Kowalska - MDK Świdnica
17. Oliwia Włodkowska - MDK Świdnica
18. Antoni Skórka - ZSP nr 6 Wałbrzych
19. Natalia Świegot - Ekologiczna SP 7 w Bielawie
20. Emilia Ćwirko - SP  105 Świdnica
21. Angelika Stojek - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Mieroszów
22. Martyna Trelewska - MDK Świdnica
 Komisja XVI Diecezjalnego Konkursu Plastycznego"JAN PAWEŁ II" dodatkowo do wystawy

pokonkursowej zakwalifikowała 29 prac plastycznych.
Prace zakwalifikowane do wystawy:
Oliwia Michorczyk  - SP Trzebieszowice, Weronika Rybarczyk - DZSMS Świdnica, Milena Szymska
- ZSP 6 Wałbrzych, Hanna Gołdak - SP 3 Żyrardów, Hubert Adamek - SP 3 Kłodzko, Maja
Dziewanowska - SP 3 Żyrardów, Miguel Łakatosz - ZSS Świebodzice, Weronika Grycel - SP 6
Świdnica, Lena Staszewska - SP 3 Żyrardów, Weronika Bielińska - SP 6 Świdnica, Hanna Górniak -
ZSP 6 Wałbrzych , Filip Ceńkar - MDK Świdnica, Oliwia Perek - MDK Świdnica, Emilia Buzała -
PSP 15 Wałbrzych, Kaja Kryjom - MDK Świdnica, Natasza Pajor - SP Lutomia Dolna, Kinga
Kaszewska - SP 8 Świdnica, Aleksandra Brożbar - SP 8 Świdnica, Natalia Sierakowska - MDK
Świdnica, Dorota Krawczyńska  - MDK Świdnica, Anastazja Jaworska - MDK Świdnica, Maja
Zielińska - SP Krosnowice, Agata Galuba - I LO Świdnica, Anna Szeredi - SP 8 Świdnica, Wiktoria
Chmielowiec PSP - 15 Wałbrzych, Martyna Modłkowska - MDK Świdnica, Juliusz Trynkowski - SP
3 Żyrardów, Franciszek Melon - SP 3 Żyrardów, Michalina Burczyńska - PSP 15 Wałbrzych

Świdnica

ŻYWA BIBLIOTEKA
20 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbędzie wyjątkowy projekt - Żywa

Biblioteka", który został zapoczątkowany w Danii, a obecnie działa w 70 krajach, w tym w 40
miastach w Polsce.

Na czym polega projekt?
Podobnie jak w prawdziwej bibliotece, Czytelnik/czka Żywej Biblioteki może wybierać z całego

szeregu tytułów. Różnica polega na tym, że książkami są tu ludzie, a zamiast czytania jest rozmowa.
Czytelnik/czka, który przychodzi do Żywej Biblioteki, rejestruje się i dostaje kartę biblioteczną.

Następnie zapoznaje się z Katalogiem dostępnych tytułów Żywych Książek - ludzi reprezentujących
grupy, z którymi związane są stereotypy i uprzedzenia.

Żywa Biblioteka zapewnia bezpieczne miejsce na pełne szacunku rozmowy, w których można
zadawać pytania i dzielić się doświadczeniami. Żywa Biblioteka, poprzez budowanie zaufania i
szczery kontakt z drugim człowiekiem, pozwala przeciwstawiać się uprzedzeniom, stygmatyzacji i
dyskryminacji.

Wybrane...

NOWE BADANIA NAD TEATREM
ANTYCZNYM - LEKCJA PROF. KO-
CURA
23.05.2022, godz. 12:00
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Nowe technologie zrewolucjonizowały tak-
że filologię klasyczną i archeologię. Zaska-
kujące odkrycia i odważne interpretacje
wciąż wzbogacają naszą wiedzę o prakty-
kach artystycznych w antyku. Teatr w staro-
żytnej Grecji wydaje się dziś zjawiskiem
jeszcze bardziej fascynującym niż dziesięć
czy dwadzieścia lat temu.
Profesor Mirosław Kocur to reżyser teatral-
ny, historyk i teoretyk teatru. Wykłada na
Uniwersytecie Wrocławskim i w Akademii
Sztuk Teatralnych (filia we Wrocławiu), jest
dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa
UWr.  Projektował i budował mosty na Po-
górzu Karpackim, uczestniczył w przedsię-
wzięciach Teatru Laboratorium Jerzego
Grotowskiego, był kierownikiem artystycz-
nym teatru Drugie Studio Wrocławskie
(1987-1990) i dyrektorem międzynarodo-
wego festiwalu sztuki "Broken Walls" w Ka-
lifornii (1991). W roku 2005 otrzymał sty-
pendium naukowe od fundacji Fulbrighta.
Reżyserował i wykładał w Polsce, Szwajca-
rii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i
Stanach Zjednoczonych. Opublikował "Te-
atr antycznej Grecji" (2001, Nagroda indywi-
dualna MENiS i "Dolnośląski Brylant Roku"),
"We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w
antycznym Rzymie" (2005, Nagroda im. Woj-
ciecha Bogusławskiego), "Drugie narodziny
teatru. Performanse mnichów anglosaskich"
(2010), "Teatr bez teatru. Performanse w An-
glii Wschodniej u schyłku średniowiecza"
(2012) oraz "Źródła teatru" (2013).
Wstęp wolny. Grupy prosimy o kontakt (Ha-
lina Szymańska, tel. +74 851-56-53; mail:
h.szymanska@sok.com.pl).
Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury

ciąg dalszy na str. 8
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Od 2014 roku przy ulicy Traugutta 7 w Úwidnicy z powodzeniem funkcjonuje 
Technikum Ortopedyczne. Od wrzeúnia 2022 roku zostanie równieý urucho-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych 

TECHNIK WETERYNARII

Technikum Weterynaryjne i Technikum Ortopedyczne 
w Úwidnicy

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

www.toswidnica.pl                 sekretariat@sced.pl



Świdnica

"PRZYSTANEK W ALEI GWIAZD"
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy przedstawia fotorelację z koncertu pt.: Przystanek w Alei

Gwiazd" Studia Piosenki la Chanson Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. W koncercie
wokalistom akompaniował zespół pod kierunkiem Dariusza Jarosa nauczyciela MDK Świdnica i
opiekuna Studia Piosenki La Chanson, a za przepiękne zdjęcia serdecznie dziękujemy Panu Jarosła-
wowi Węgłowskiemu.

Link do fotogalerii: https://mdk.swidnica.pl/przystanek-w-alei-gwiazd/

Świdnica

Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką
- Świdnica 2022 ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 30 kwietnia 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy
odbyły się obrady Jury XV Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką - Świdnica
2022.

Prace oceniało Jury w składzie: Karol Maliszewski - Przewodniczący Jury, Jacek Podsiadło,
Mateusz Andała, Ewa Cuban, Andrzej Protasiuk.

Na XV Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką - Świdnica 2022, 29 autorów
nadesłało 28 książek. Biorąc pod uwagę walory literackie oraz oryginalność opracowania graficzne-
go, do nagrody nominowano osiem tytułów następujących autorów:

Katarzyna Konarska "PRZYPADKI KLINICZNE" Teksty do śpiewania w zespole Klinika
Anna Zglenicka "BOŻE SIEROTY"
Ida Sieciechowicz "CIĘCIE CIAŁA W REAL TIME"
Sara Szajnert "NADGRYZIONE PŁUCO"
Joanna Sarnecka "DAWNO TEMU TERAZ"
Agnieszka Oknińska "OKNIŃSKA O KILKU KOBIETACH - OPOWIADANIA"
Dariusz Filinger "OIKOS"
Beata Gruszecka - Małek "NIE PROŚ MNIE O KROPKĘ"

ciąg dalszy na str. 10

Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie
zaprasza do udziału w FESTIWALU
PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ!
Tegoroczny terminarz:
24 i 25 maja 2022 - przesłuchania konkurso-
we - godz. 10.00
30 maja 2022 - Finał - godz. 10.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43; wstęp wolny

24 maja (wtorek)
Maja Rutkowska "Tam, gdzie mieszka stado
fok" /Przedszkole Miejskie nr 6/
2. Zuzanna Balawajder i Aleksandra Biedra-
wa "Moja wesoła rodzinka" /Przedszkole
Miejskie nr 6/
3. Lena Całka i Aleksandra Majka "Święta
są już tuż, tuż" /Przedszkole Miejskie nr 6/
4. Lena Siergiej i Aleksandra Niedziela "Kot
w butach" /Przedszkole Miejskie nr 15/
5. Emilia Krawczyk i Oliwier Karkulowski
"Skrzat Jagódka" /Przedszkole Miejskie nr 15/
6. Mila Oleśkiewicz i Alicja Kulczycka "Za-
czarowana dorożka" /Przedszkole Miejskie
nr 15/
7. Igor Chudy i Marcelina Szwech "Słone-
czne opowieści" /Miejskie Przedszkole Inte-
gracyjne nr 16/
8. Emilka Niksa "Kocham Cię" /Miejskie
Przedszkole Integracyjne nr 16/
9. Kornelia Synowska i Izabela Lenkiewicz
"Majowa Majówka" /Miejskie Przedszkole
Integracyjne nr 16/
10. Bianka Kolon i Martyna Mierniczak
"Dbajmy o przyrodę" /Przedszkole Miejskie
nr 14/
11. Wojciech Borowy i Piotr Kaśkiewicz
"Zabawy pod trzepakiem" /Przedszkole
Miejskie nr 14/
12. Lena Litwa i Izabela Szewc "Marzenia o
podróżach" /Przedszkole Miejskie nr 14/
13. Hanna Kejna" "Moja planeta" /Przed-
szkole Miejskie nr 4/
14. Zuzanna Kejna "Krasnal" /Przedszkole
Miejskie nr 4/
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W ścisłym finale znalazły się prace:
Anna Zglenicka "BOŻE SIEROTY"
Sara Szajnert "NADGRYZIONE PŁUCO"
Joanna Sarnecka "DAWNO TEMU TERAZ"
Po wnikliwej analizie Jury postanowiło, że nagrodę główną otrzyma:
Joanna Sarnecka "DAWNO TEMU TERAZ".
Gratulujemy!

foto: MBP Świdnica

Świdnica

PIKNIK DLA BOLKA
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na Piknik dla Bolka.
W programie:
- wystawa ilustracji Magdaleny Kozieł-Nowak, pochodzących z książki BOLKO MAŁY,
- spotkanie oraz warsztaty z ilustratorką książek Magdaleną Kozieł-Nowak,
- gry, zabawy oraz tańce z epoki - kręgle, krzyżaki, korbacze i inne,

ciąg dalszy na str. 11

15. Zuzanna Morawka "Lato płynie do nas"
/Przedszkole Miejskie nr 4/

25 maja (środa)
1. Justyna Kręgiel "Wiosna" /Przedszkole
Abracadabra/
2. Liliana Chudzińska i Irena Skoruch " Ko-
cham Cię" /Przedszkole Zgromadzenia
Sióstr Prezentek/
3. Natalia Szarek i Leon Serwa "Każdy ma
jakiegoś bzika" /Przedszkole Zgromadzenia
Sióstr Prezentek/
4. Antonina Bałdo "Uśmiechnięta wiosna"
/Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek/
5. Zola Budny "Jak odnaleźć szczęście"
/Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Piątka"/
6. Anna Kubiak "Żabki na spacerze" /Przed-
szkole Niepubliczne "Wesoła Piątka"/
7. Agata Biedroń "Kiedy kropla goni kroplę"
/Przedszkole Niepubliczne "Promyk"/
8. Sara Masłowska "Kwiecień mały łotrzyk"
/Przedszkole Niepubliczne "Promyk"/
9. Lena Buksalewicz i Zuzanna Kaczmarek
" Jagódki" /Społeczne Przedszkole "Akade-
mia Przedszkolaka"/
10. Lidia Ławniczek "Zielony ogórek" /Spo-
łeczne Przedszkole "Europejska Akademia
Dziecka"/
11. Nina Krupa i Julia Jaroszczak /Społeczne
Przedszkole "Europejska Akademia Dzie-
cka"/
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12. Antonia Musiał i Agata Troszczyńska
"Odkrywam siebie" / Przedszkole Miejskie
nr 3/
13. Amelia Rutkowska "Barbie-jestem tu"
/Przedszkole Miejskie nr 3/
14. Michalina Peklicz "Pszczółka Maja -ta-
niec Mai" /Przedszkole Miejskie nr 3/
15. Melania Wróbel "Magiczne miejsce"
/Szkoła Podstawowa nr 6/
16. Aleksandra Sońska "Ochroń Ziemię"
/Przedszkole Miejskie nr 1/
17. Martyna Żukowska i Hanna Mroczek
"Lubimy bajki" /Przedszkole Miejskie nr 1/
18. Kornelia Turek i Lena Łukasik " Ta
piosenka jest dla Mamy" /Przedszkole Miej-
skie nr 1/

SPOTKANIE Z ANDRZEJEM BŁAŻE-
WICZEM
27.05.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

Zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Bła-
żewiczem, które poprowadzi Robert Kaś-
ków! Będzie ono tłumaczone będzie na Pol-
ski Język Migowy.
Spotkanie poświęcone będzie debiutowi po-
etyckiemu Andrzeja Błażewicza - Ostatnim
zimom. To jednocześnie pierwsza w Polsce
książka poetycka wydana równolegle w ję-
zyku polskim i w Polskim Języku Migo-
wym.
Cały świat, świat w ogóle, nie nadaje się do
zamieszkania. Od nadmiaru popada w abs-
trakcję. Choć przegrzany, zimno w nim i
nieludzko. Dlatego można żyć tylko w swo-
im świecie, a ten składa się z kilku miejsc,
kilkorga ludzi, paru zjawisk, kilkunastu rze-
czy, zdaje się mówić Błażewicz. Niemal każ-
da miniatura w jego debiutanckim tomie
przynosi inną konstelację tych samych
miejsc, ludzi, zjawisk i rzeczy. To w ich
układach, obrotach i rytmach tkwi tajemnica
tej zapisanej prozą, minimalistycznej, intry-
gującej poezji.

                 - Dariusz Sośnicki

Andrzej Błażewicz (ur. 1996) - reżyser te-
atralny, dramaturg, poeta. Urodził się w 1996
roku we Wrocławiu, wychowywał się w
Świdnicy. Absolwent krakowskiej AST na
Wydziale Reżyserii Dramatu. Od 2021 roku
związany z Teatrem Polskim w Poznaniu
gdzie pracuje jako pedagog teatru i drama-
turg.
Jego twórczość została doceniona w najważ-
niejszych konkursach dramatopisarskich w
Polsce. Jest laureatem Konkursu na sztukę
teatralną dla dzieci i młodzieży organizowa-
nego przez Centrum Sztuki Dziecka w Po-
znaniu. Finalistą Gdyńskiej Nagrody Dra-
maturgicznej. Finalistą IX i X Metafor Rze-
czywistości. Laureatem konkursu Śląski
Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowol-
skich. Laureatem Nagrody za debiut Insty-
tutu Teatralnego.
Wychowanek Alchemii Teatralnej. Na po-
czątku teatralnej drogi był asystentem Jana
Klaty, Agnieszki Glińskiej oraz duetu
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- poczęstunek,
- skarb Bolka.
Piknik odbędzie się 28 maja (sobota), w godzinach 12.00-14.00, na Skwerze z dzikami obok

Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zapraszamy!

Powiat Świdnica

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2885 D NA
ODCINKU Bystrzyca Górna - Bojanice

Już wkrótce rozpocznie się długo oczekiwany remont drogi powiatowej pomiędzy miejscowo-
ściami Bojanice i Bystrzyca Górna.

Zakres robót obejmuje m.in.:
◆ roboty rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej.
◆ oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu,
◆ wykonanie poboczy,
◆ wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą,
◆ wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Koszt prac przekroczy kwotę 3 mln. 300 tys. zł. Prace mają potrwać do końca wakacji.

Świdnica

Skarbnik Miasta Świdnicy reprezentantem strony
samorządowej na Kongresie Skarbników

Zakończył się IV Krajowy Kongres Forów Skarbników. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400
gości - przedstawicieli zarówno władz centralnych, instytucji publicznych, samorządów, biznesu oraz
niezależni eksperci. Miasto Świdnicę reprezentował Skarbnik Miasta, Kacper Siwek.

Uczestniczył on jako prelegent w dwóch debatach: "Planowanie finansów publicznych a rzeczy-
wistość" - czyli jaka jest prawda o sytuacji finansowej samorządów w 2022 roku oraz "Możliwości
tworzenia wieloletnich prognoz  finansowych przy aktualnym stanowieniu prawa w Polsce".

Kongres to kompendium wiedzy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorial-
nego. To wyjątkowa okazja do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym
stosowaniu przepisów prawnych. To także doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy
Skarbnikami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazja do podzielenia się dobrymi prakty-
kami.

Organizatorem wydarzenia była Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskie-
go, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników.

OSiR Świdnica

FESTYN NA MEDAL!
Tłumy ludzi spędziły niedzielne popołudnie, 15 maja w Parku Centralnym. Za nami Festyn

Rodzinno-Sportowy "Jan Paweł II Papieżem Sportowców"!
Dopisała nie tylko frekwencja, ale również pogoda. Piękna słoneczna aura zachęcała do spędzenia

czasu na festynie. Atrakcji nie brakowało. Ne dzieci czekały dmuchańce, przejażdżki osiołkami,
karmienie peruwiańskich alpaków, malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane. Nieco starsi 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. Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, a o oprawę artystyczną
zatroszczyli się uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w
Świdnicy.

Sportowym akcentem wydarzenia był Bieg Papieski. Do pokonania była jedna lub dwie pętle
trasy wytyczonej alejkami parku. Długość pętli - 1 km. Przy dźwiękach Barki - ulubionej pieśni Jana
Pawła II wystartowało blisko 200 osób.

Festyn miał akcent charytatywny. Zbierano fundusze na zakup busa do przewozu osób z
niepełnosprawnością intelektualną dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnoprawno-
ścią Intelektualną Koło w Świdnicy. Numer zbiórki 2022/84/OR. Efekt przeszedł najśmielsze
oczekiwania. Zebrano: 22.222,49 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i
czterdzieści dziewięć groszy) oraz 7,70 euro!

Organizatorami Festynu Rodzinno-Sportowego "Jan Paweł II papieżem sportowców" byly:
Świdnicki 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.  

Świdnica

PIĘKNA POGODA, PIĘKNA FREKWENCJA
160 uczestników zgromadziła majowa edycja Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych.

Spotkaliśmy się w czwartek, 12 maja na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego. Ostatni w
tym roku szkolnym ŚCZL odbędzie się 2 czerwca. Po nim wyłoniona zostanie reprezentacja, która
18 i 19 czerwca wyjedzie na finałowe zawody ogólnopolskiej akcji "Czwartków Lekkoatletycznych"
. Finał zaplanowano 18 i 19 czerwca w Łodzi.   

Na młodych sportowców tradycyjnie czekały biegi na dystansie od 60 do 1000 metrów, a także
cieszące się coraz większym zainteresowaniem konkurencje techniczne - skok w dal i pchnięcie kulą.
Uzyskano wiele wartościowych rezultatów, a piękna pogoda sprzyjała biciu "życiówek". 

ciąg dalszy na str. 15
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Wydarzenie współorganizowane jest Świdnicką Grupę Biegową, Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Powiatowe Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy, Urząd Miejski w
Świdnicy, Lokalną Organizacje Turystyczną Księstwo Świdnicko-Jaworskie oraz wielokrotnego
medalistę Mistrzostw Polski w skoku w dal Mateusza Jopka.

Wyniki (skrót)
BIEG DZIEWCZĘTA (2017 i MŁODSZE) - 60 METRÓW

1. Milena Liszka (Milikowice)
2. Nadia Budny (Świdnica)
3. Ewa Wełna (Świdnica)

BIEG CHŁOPCY (2017 i MŁODSI) - 60 METRÓW
1. Mieszko Lewandrowski (Świebodzice)
2. Adam Dziedzic (Świdnica)
3. Kacper Czerwiak (Świdnica)

BIEG DZIEWCZĘTA (2015-2016) - 100 METRÓW
1. Milena Krenczyk (Świdnica) 
2. Liliana Zienkiewicz (Świdnica) 
3. Lena Demczyszak (Czechy) 

BIEG CHŁOPCY (2015-2016) - 100 METRÓW
1. Szymon Zawisza (Świdnica) 
2. Kostek Rychel (Świdnica)
3. Jan Dziedzic (Świdnica)

BIEG DZIEWCZĘTA (2013-2014) - 200 METRÓW
1. Tosia Cebo (Świdnica)
2. Iza Majewska (Świdnica)
3. Anna Szczepańska (Jaworzyna)

BIEG CHŁOPCY (2013-2014) - 200 METRÓW
1. Bartosz Kurek (Grodziszcze) 
2. Adrian Matyjak (Świdnica)
3. Kajetan Dzień vel Rakoczy (Ś-ca)

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

1. Zosia Malczyk (Świdnica) 
2. Julia Zaruska (Świdnica)
3. Julia Klima (Świdnica)  

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

1. Igor Paszkowski (Domanice) PK

Strzępka/Demirski. Jako reżyser debiutował
w Teatrze Bagatela Żydem Artura Pałygi.
Często pracował z duecie z Pawłem Sabli-
kiem - Mała Syrenka Teatrze Nowym w
Krakowie, Śluby Panieńskie w Teatrze Pol-
skim w Poznaniu (nagroda na festiwalu
M-Teatr w Koszalinie, wyróżnienie w Kla-
syce Żywej). W ramach festiwalu Nowe
Epifanie współrealizował spektakl Zwia-
stowania. W tym samym roku współreali-
zował również Spektakl Dyplomowy, czy-
li kilka piosenek o przemocy w teatrze w
Teatrze Nowym Proxima oraz był drama-
turgiem przy Pornografii w reżyserii Jana
Hussakowskiego w Teatrze Powszechnym
w Radomiu.
Sceniczną premierę miały jego dramaty:
Polskie Rymowanki albo ceremonie, An-
drzeju nie denerwuj się, Rady Pana Ojca
oraz Narodziny Krokodyla.
Publikował teksty dramatyczne, prozator-
skie, poetyckie i krytyczne w Wyspie, pi-
śmie Format, w magazynie Cegła , Nowych
Sztukach dla Dzieci i Młodzieży, wrocła-
wskiej Odrze oraz w Fabulariach, Arteriach,
Helikopterze, Nowym Napisie i Stonerze
Polskim.

"Ostatnie zimy" to jego książkowy debiut
poetycki.

ciąg dalszy na str. 16
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2. Bartosz Demczyszak (Czechy) 
3. Borys Święcicki (Świdnica)

BIEG DZIEWCZĘTA (2009-2010) - 600 METRÓW. ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOL-
SKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

1. Emilia Jakacka (Piotrowice Św.) 2009 
2. Luiza Szczepańska (Żarów) 2009
3. Julia Rychel (Świdnica) 2010 

BIEG CHŁOPCY (2009-2010) - 1000 METRÓW. ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOL-
SKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

1. Oskar Walewski (Świdnica) 2010
2. Adam Andrzejewski (Witoszów) 2010
3. Karol Panek (Komorów) 2010

BIEG DZIEWCZĘTA (2007-2008) - 1000 METRÓW
1. Martyna Budzyń (Witoszów)
2. Hania Dębek (Świdnica) 
3. Oliwia Brańka (Pożarzysko) 

BIEG CHŁOPCY (2007-2008) - 1000 METRÓW
1. Wiktor Terka (Pogorzała) 
2. Antonio Carotenuto (Świdnica)
3. Dorian Pyk (Świdnica)

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

1. Julia Klima 2011 (Świdnica)  
2. Zosia Malczyk 2011 (Świdnica)
3. Nina Kistela (2012, Świdnica) 

SKOK W DAL  DZIECZĘTA (2009). ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWAR-
TKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

1. Ewelina Szczepańska (Żarów) 
2. Judyta Szydłowska (Witoszów)

3. Martyna Budzyń (Witoszów) PK 2007
SKOK W DAL CHŁOPCY (2010, 2011 i młod-
si) ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOL-
SKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZ-
NYCH

1. Maciej Cisek 2010 (Świdnica) 
2. Bartoz Kurek 2013 (Świdnica) 
3. Bartosz Demczyszak 2012 (Czechy)

SKOK W DAL CHŁOPCY (2009). ELIMINA-
CJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

1. Szymon Wiśniewski 2009 (Świdnica)
2. Filip Turek 2009 (Witoszów Grn.) 
Antonio Carotenuto 2007 (Świdnica) PK 

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

1. Zuzia Ucieszyńska 2009 (Wieruszów) 
2. Judyta Szydłowska 2009 (Witoszów) 
Emilia Buda 2009 (Świdnica)  
3. Martyna Budzyń 2007 (Witoszów) 

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

1. Szymon Wiśniewski 2009 (Świdnica)
2. Filip Turek 2009 (Witoszów G.) 
3. Dorian Pyk 2008 (Świdnica)  

OSiR Świdnica

MISTRZOSTWA
LEKKOATLETYCZNE

MŁODZIEŻY
KLASY 7-8 SP

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Młodzieży
wyłoniły najlepszych uczniów ze świdnickich
szkół. W zawodach zorganizowanych 10 maja
przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
rywalizowali uczniowie klas 7-8 SP. Przeszło
160 uczestników imprezy z 7 szkół potykało się
w sześciu konkurencjach biegowych i trzech te-
chnicznych. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki
zapewnili sobie awans do kolejnego szczebla

ciąg dalszy na str. 19

FLASH BACK [nu metal] + SYNDROM
PARYSKI [emo] + RAW PLASTIC
[punk] + HEAVY RUNNER [hardcore]
28 maja 2022 godz.19:30 
Klub Bolko ŚOK, Świdnica, pl. Grunwaldz-
ki 11; bramka: 19:00; bilety: 30 zł [dostępne
na bramce w dniu wydarzenia]

FLASH BACK
NuMetal - Kanada / bandcamp / IG:
@flash.back.nu
Ekipa prosto z Kanady, gdzie ponoć ludziom
żyje się najlepiej na świecie. Nie będą więc
narzekać tylko dadzą czadu w rytmach ro-
dem z roku 2000, gdy Nu Metal wjechał na
muzyczne salony. Podstarzali fani Limp
Bizkit i Linkin Park nie będą zawiedzeni.

SYNDROM PARYSKI
Emo grane w radio! - Poznań / bandcamp /
IG: @syndrom_paryski
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rywalizacji, finału dolnośląskiego, który zaplanowany wstępnie jest na początek czerwca w Legnicy.
Na zakończenie zawodów organizator wręczył zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach indy-
widualnych pamiątkowe medale i dyplomy . Uczniowie oprócz walki o indywidualne medale
zdobywali też punkty do klasyfikacji drużynowej współzawodnictwa. Z każdej konkurencji trzech
zawodników drużyny danej szkoły punktowało dla zespołu gdzie na koniec suma zdobytych punktów
dawała wynik końcowy osobno dziewcząt i chłopców. Punkty do drużynówki dodawane były wg
klucza: 1m - 9 pkt, 2m - 7 pkt, 3m - 6 pkt, 4-5m - 5 pkt, 6-8m - 4 pkt, 9-12m - 3 pkt, 13-16m - 2
pkt17-20m - 1 pkt. W przypadku tej samej ilości punktów o zajętym miejscu drużyny decydowała
większa liczba pierwszym miejsc w klasyfikacji  indywidualnej.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (z punktacją do współzawodnictwa):
DZIEWCZĘTA
1. SP 6 - 103 pkt  (10 pkt)
2. SP 8 - 86 pkt  (8 pkt)
3. SP 105 - 57 pkt  (7 pkt)
4. SP 315 - 48 pkt  (6 pkt)

ciąg dalszy na str. 22

Nazwa dość nieadekwatna do objawów jed-
nostki chorobowej, bo na koncercie chłopa-
ków, to jesteś zadowolony, że na niego trafi-
łeś. Raczej więc Syndrom Sztokholmski,
tylko na wesoło, choć nie do końca bo smu-
tek się przewija gęsto, ale nie jesteś zakład-
nikiem. Muzyka do radia w dobrym tego
słowa znaczeniu. Uwaga, ekipa z Poznania
ma ponoć Tik Toka.]

RAW PLASTIC
punk/emo/shoegaze - Poznań / bandcamp /
IG: @rawplasticpunx
Odjechany duet z Poznania. Pamiętacie ten
filmik, gdzie stary chłop pokazuje jak uzy-
skać brzmienie My Bloody Valentine, pod-
łączając gitarę do odkurzacza? No chłopaki
nie grają jak My Bloody Valentine, ale coś
jest na rzeczy. Lofi, fotografia analogowa, za
duże ciuchy, smutki. Styl PELETON RE-
CORDS, młodość, kariera jeszcze przed ni-
mi.

HEAVY RUNNER
Hardcore - intercity / bandcamp / IG: @ra-
telrecords
Trochę punk, trochę rap czyli hardkorowa
fabryka beatow ze stajni Ratel. Chłopcy ma-
ją już swoje lata, na pewno te najlepsze
dawno za sobą, ale wciąż mozna liczyc na
dozę humoru, ale już tylko z delikatna
szczypta czadu.
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5. SP Społeczna - 35 pkt  (5 pkt)
6. NSP Bliżej Dziecka - 29 pkt  (4 pkt)
7. SP 1 - 7 pkt  (3 pkt)

CHŁOPCY
1. SP 6 - 107 pkt  (10 pkt)
2. SP 8 - 91 pkt (8 pkt)
3. SP 1 - 61 pkt  (7 pkt)
4. SP 315 - 51 pkt  (6 pkt)
5. SP NSP Bliżej Dziecka - 50 pkt  (5 pkt)
6. SP Społeczna - 33 pkt  (4 pkt)
7. SP 105 - 17 pkt  (3 pkt)

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:
DZIEWCZĘTA:
100 m

1. Zuzanna Idziak - SP 6 - 13,90
2. Jessica Gawrysiak - SP 8 - 14,47
3. Hanna Grodowska - SP 8 - 14,92

300 m
1. Pola Matkowska - SP 8 - 50,14
2. Kalina Chęcińska - SP Społeczna - 52,08
3. Nadia Mikosik - SP Społeczna - 53,44

600 m
1. Karolina Głowacka - 2.10,46
2. Maja Tomikowska - SP 8 - 2.11,63
3. Wiktoria Masłowska - SP 6 - 2.16,66

1000 m
1. Anika Kudarewska - SP 105 - 3.50,59
2. Hanna Dębek - SP 105 - 4.00,62
3. Daria Krzyśpiak - SP 6 - 4.18,44

SKOK W DAL
1. Julia Trzaska - SP 6 - 3,97
2. Kornelia Chęcińska - SP Społeczna - 3,96
3. Julia Sajko - SP 6 - 3,90

PCHNIĘCIE KULĄ (3 kg)
1. Nikola Lewandowska - SP 105 - 7,10
2. Aleksandra Grabowska - 7,10
3. Wiktoria Pikulova - SP 315 - 6,94

RZUT OSZCZEPEM (500 g)
1. Jagoda Regnowska - SP 6 - 19,0
2. Aniela Dziedzic - SP 6 - 17,0
3. Wiktoria Przychodzka - SP 6 - 16,0

SZTAFETA 4 x 100 m
1. SP 8 - 61,13
2. SP 105 - 65,06

3. SP 315 - 65,35
SZTAFETA SZWEDZKA (100, 200, 300, 400 m)

1. SP 8 - 3.09,31
2. SP 6 - 3.21,46
3. SP 315  -3.29,17

CHŁOPCY
100 m
1. Bartosz Jaszczurowski - SP 1 - 12,52
2. Oliwier Taratuta - SP 6 - 12,54
3. Konstantyn Shahajdak - NSP Bliżej Dzie-
cka - 13,21
Wiktor Baumgartner - SP 315 - 13,76
1. Petro Kulesho - SP 8 - 13,78
2. Oleksandr Savchenko - SP 8 - 14,04
3. Karol Jędrzejczak - SP 315 - 14,05

300 m
1. Piotr Florczak - SP 1 - 42,29
2. Kacper Czubaszek - SP 6 - 42,67
3. Antek Drabik - SP 8 - 43,75

1000 m
1. Maciej Olech - SP 8 - 3.07,44
2. Paweł Marciniszyn - SP 8 - 2.17,22

3. Jakub Bucharowski - NSP Bliżej Dziecka
- 3.19,67

2000 m
1. Kasper Skonieczny - SP 8 - 7.47,96
2. Piotr Dziadura - SP 6 - 7.49,78
3. Szymon Pieńkowski - SP 6 - 7.50,89
SKOK W DAL
1. Daniel Wielęborek - SP 8 - 5,49
2. Adrian Bereś - SP 6 - 5,03
3. Tomasz Karolczak - SP 1 - 4,92
RZUT OSZCZEPEM (600 g)
1. Szymon Brzeziński - SP 6 - 26,0
2. Mikołaj Waligóra - SP Społeczna - 21,0
3. Oliver Kurpiński - SP 315 - 19,5
SZTAFETA 4 x 100 m
1. SP 1 - 52,39
2. SP 6 - 54,18
3. SP 8 - 54,55

SZTAFETA SZWEDZKA (100, 200, 300, 400 m)
1. SP 8 - 2.30,40
2. SP 6 - 2.41,96
3. SP 315 - 2.51,75

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

OSiR Świdnica

OSiR Świdnica gości finalistów "Pucharu Tymbarku"
Od środy do piątku (18-20 maja) obiekty

Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będą
gościły uczestników dolnośląskiego finału XXII
edycji turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku". W trzech kategoriach wiekowych
zagra w sumie 97 zespołów chłopców i dziew-
cząt!

Finały wojewódzkie Turnieju "Z Podwórka
na Stadion o Puchar Tymbarku" wracają po dłuż-
szej przerwie spowodowanej pandemią. Po raz
ostatni na tym szczeblu młodzi piłkarze spotkali
się w 2019 roku.

- Nie ma drugiego takiego Turnieju w Polsce,
w którym dojście do finału wiązałoby się z tak
ogromną konkurencją i poziomem trudności. Już
samo trafienie na szczebel wojewódzki świadczy
o wielkich umiejętnościach, determinacji i talen-
cie młodych zawodników i zawodniczek. Ci,
którzy w najbliższych dniach okażą się najlepsi,
przyjadą do Warszawy i na Stadionie Hutnika
będą walczyć o Wielki Finał na PGE Narodo-
wym, który odbędzie się 14 czerwca. Tego samego dnia, na tej samej murawie, seniorska kadra piłkarzy reprezentacji Polski wybiegnie na mecz Ligi
Narodów z Belgią. To z pewnością rozpala wyobraźnię, zarówno dzieci, jak i trenerów, rodziców oraz bliskich. A do tego każda zawodniczka i każdy
zawodnik finałów ogólnopolskich otrzyma bilet na ten mecz - mówi Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

ciąg dalszy na str. 25







ciąg dalszy na str. 26

Historia rozgrywek pokazuje, że wśród jego uczestników z dużym prawdopodobieństwem znajdują się także przyszli reprezentanci Polski! W
przeszłości o puchar walczyli m.in. Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Ewa Pajor czy Paulina Dudek. 

W finale dolnośląskim powiat świdnicki będzie miał swoich reprezentantów w kategorii U 12 chłopców (SP 6 Świdnica) oraz w kategoriach U 8 i
U 12 dziewcząt (Polonia ŻAP Świdnica). Turnieje odbywać się będą na ośmiu małych boiskach stworzonych na płycie boisk nr 2 i nr 3 (sztuczna)
ŚOSiR-u.

Piątek, 20.05, godz. 9.00-15.00
Kategoria U 8 Chłopcy - 18 zespołów: FA Bolesławiec, Chrobry Głogów, Jaworzanka Jawor, Dragon Miszkowice, SP 7 Nowa Ruda, SP Franciszkanie
Legnica, Łużyce Lubań, Pogoń Cieszków, AP Oleśnica, Champions Oława, Strzelinianka, Skarby Środa Śląska, Biały Kamień Wałbrzych, SP 1
Brzeg Dolny, Śląsk Wrocław, Akademia Futbolu Orliki, AP GOAL Kamieniec Ząbkowicki, UKS FA Bogatynia
Kategoria U 8 Dziewczęta - 8 zespołów: Dragon Miszkowice, SP 2 Milicz, MKS Polonia ŻAP Świdnica, Talent Trzebnica, Sportowe Dzieciaki
Wołów, Ślęza Wrocław, GKS Kamień

Polonia Stal Świdnica

BIAŁO-ZIELONE ORLIKI DRUGIE W JAROCINIE
Fantastycznie podczas ogólnopolskiego turnieju SBG Jarocin Cup rocznika 2011 zaprezentowała się drużyna orlików IgnerHome Polonii-Stali

Świdnica. Biało-zieloni prowadzeni przez trenera Ryszarda Tyndla wystawili w tym silnie obsadzonym turnieju dwie ekipy, kończąc zmagania "jedynką"
bardzo pechowo na drugim stopniu podium!

- Jestem bardzo zadowolony z postawy
wszystkich zawodników podczas trzydniowych
zmagań. Wystawiłem dwa zespoły, a cały turniej
rozegraliśmy z zaledwie dwoma rezerwowymi.
W każdym meczu zarówno "jedynka" jak i
"dwójka" prezentowała się bardzo dobrze. Bra-
kowało nam szczęścia, bo pomimo dominacji w
praktycznie każdym spotkaniu graliśmy bardzo
nieskutecznie. Ostatecznie pierwszy zespół zajął
drugie miejsce, przegrywając w finale po serii
rzutów karnych. Nasza praca na treningach cały
czas przynosi efekty i wygląda to coraz lepiej.
Mamy mocny i bardzo liczny rocznik, więc jest
się z czego cieszyć. Przygotowujemy się do ko-
lejnego wyjazdu, bo już za dwa tygodnie wystą-
pimy w jeszcze bardziej wymagającym turnieju
w Gnieźnie - komentuje trener Ryszard Tyndel.

Finalnie na najwyższym stopniu podium
znalazł się Olympic Wrocław, który pokonał nas
w serii rzutów karnych. W małym finale, którego
stawką była trzecia lokata, Akademia Krecika
Ostrów Wielkopolski okazał się lepsza od Akademii Piłkarskiej Reissa Poznań. W sportowych zmagań wzięło udział 12 drużyn z całej Polski. 

Skład IgnerHome Polonii-Stali Świdnica: Feliks Dudek, Kacper Witaszczyk, Hubert Głogiewicz, Noah Bsch, Michał Głowacki, Jacek Mazur,
Szymon Gawroński, Michał Sidor, Maciej Politański, Karol Walczak, Przemysław Dela, Michał Sobolewski, Beniamin Miedziński, Oskar Ożóg, Jan
Smok, Marcel Rohde, Zofia Przyborowska, Dawid Marszałek, Leon Kosmala, Aleksander Stasiak.

foto, tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

PORAŻKA BIAŁO-ZIELONYCH
Kolejne punkty stracili piłkarze  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, którzy na terenie Świdnickiego  Ośrodka Sportu i Rekreacji musieli uznać

wyższość czwartej w tabeli  Polonii Trzebnica. Gospodarze przez większą część spotkania byli na  prowadzeniu, lecz stracili dwa gole w same
j końcówce pojedynku. 
Spotkanie rozpoczęło się po myśli  miejscowych, którzy przejęli inicjatywę, dłużej utrzymywali się przy  piłce i starali się zagrozić bramce strzeżonej

przez Karola Buchlę. Już w  3. minucie Sebastian Białasik groźnie uderzył zza pola karnego, lecz  futbolówka przeleciała nad poprzeczką. Trzebniczanie
nie zamierzali  czekać tylko na własnej połowie i również starali się odpowiadać. W 16.  minucie w bardzo dobrej sytuacji znalazł się Kamil Szczygieł,
ale  uderzył obok interweniującego Bartłomieja Kota i co ważne obok lewego  słupka świdnickiej bramki. Kilka minut później znów blisko gola byli
podopieczni trenera Grzegorza Borowego. Po dośrodkowaniu Andrieja  Kozachenko na piątym metrze z piłką minął się zarówno Robert Myrta, jak
również Jakub Białas i skończyło się tylko na zagrożeniu. Kilka minut  później rezultat został już otwarty. W polu karnym faulowany był Szymon  Tragarz
i sędzia wskazał na jedenasty metr. Pewnym egzekutorem okazał  się kapitan IgnerHome Polonii-Stali Świdnica i gospodarze objęli  prowadzenie 1:0.
Do końca pierwszej części gry wynik się nie zmienił, a i  sytuacji na gole było mało po obu stronach boiska. 

Po przerwie jak pierwsi szansę na  trafienie mieli biało-zieloni. W 51. minucie w dobrej sytuacji znalazł  się Robert Myrta. Świdnicki napastnik
uderzył mocno, ale niestety wprost  w Karola Buchlę, który zdołał skutecznie interweniować. W 57. minucie  odpowiedzieli przeciwnicy.
Wprowadzony na boisko Grzegorz Rajter  próbował zaskoczyć Bartłomieja Kota strzałem po długim słupku, ale piłka  minęła światło bramki.
Na około 20 minut przed końcem rywalizacji znów  zrobiło się groźnie w szesnastce gości. Najpierw Robert Myrta w  ostatniej chwili został
zablokowany przez Łukasza Kota, a chwilę później  szarżujący Emil Migas wygonił się z piłką poza linię końcową boiska.  Kiedy na zegarze
świetlnym minęła 80. minuta trudno było przypuszczać,  że nasi zawodnicy są w stanie zakończyć ten bój z zerowym dorobkiem  punktowym, a
jednak W 84. minucie daliśmy rywalom zbyt dużo swobody,  piłka trafiła do Krystiana Jajko, który z linii pola karnego precyzyjnym  strzałem
doprowadził do wyrównania 1:1. W 88. minucie ten sam zawodnik  ustalił wynik meczu na 2:1 dla Polonii Trzebnica. Znów zapobiec utracie
gola i zakończyć tę akcję w zarodku mogło kilku naszych piłkarzy, lepiej  mógł też zachować się bramkarz, ale tak się nie stało. Piłka po  dłoniach
Kota wtoczyła się do sieci, a goście zwyciężyli 2:1.  

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Polonia Trzebnica 
1:2 (1:0)

Skład: Kot, Paszkowski,  Sowa, Białas, Kozachenko, Szuba, Białasik (72’ Stachurski), Trzyna (83’  Dyś), Tragarz, Dubas (68’ Migas), Myrta.
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Skrót meczu (Mariusz Ordyniec): 
https://www.youtube.com/watch?v=96BjZKds42I&feature=emb_logo 
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Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
06.05.2022r. godz. 7.54 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące pojazdu zaparkowanego na środku ulicy Zamenhofa przy
wyjeździe z parkingu. Samochód w poważnym stopniu utrudniał przejazd tą ulicą i stwarzał zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Na miejsce
natychmiast skierowano patrol straży miejskiej, który potwierdził zgłoszenie. Przy samochodzie zastano właściciela, który stwierdził, że  pojazd z
nieustalonych przyczyn samoistnie zjechał z parkingu na jezdnię. Samochód powrócił na parking a kierowcy udzielono pouczenia.

08.05.2021r. godz. 10.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące parkowania nieuprawnionego pojazdu na "kopercie" inwalidzkiej.
Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Kierowca został ukarany zgodnie z nowym taryfikatorem - mandat w kwocie 800 złotych oraz
5 punktów karnych.

10.05.2022r. godz. 10.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące zanieczyszczania odchodami klatki schodowej oraz podwórza
budynku przy ulicy Leśnej przez psa jednego z lokatorów. Właściciel psa pomimo obowiązku sprzątania po swym pupilu nie interesował się tym
tematem. Swoje zachowanie będzie musiał wytłumaczyć przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

10.05.2022r. godz. 10.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące parkowania pojazdu na "kopercie"
inwalidzkiej na Placu Grunwaldzkim. Uwagę operatora zwrócił fakt, iż pojazd nie posiadał inwalidzkiej karty parkingowej. Na miejsce skierowano
patrol straży miejskiej. Podejrzenia operatora zostały potwierdzone. Kierowca nie posiadał stosownych uprawnień. Podobnie jak w poprzedniej
interwencji sprawca wykroczenia został ukarany mandatem w kwocie 800 złotych i 5 punktami karnymi.

10.05.2021r. godz. 12.58 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 8 dotyczące parkowania pojazdu na
terenie "miasteczka ruchu drogowego". Kierowca pojazdu wjeżdżając na ten teren nie dostosował się do znaku B-1 "zakaz ruchu". Skierowani na
miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Sprawca został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 złotych oraz otrzymał 5 punktów karnych.

10.05.2021r. godz. 20.42 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące mężczyzny na wózku inwalidzkim, który od kilku godzin przebywa
na ulicy Łukowej. Skierowany na miejsce patrol zastał tam bezdomnego Rafała O. Mężczyzna ten w ubiegłym tygodniu po interwencji
funkcjonariuszy naszej jednostki został umieszczony w "Szpitalu Latawiec" w związku z bardzo złym stanem zdrowia. Niestety szpital opuścił na
własne żądanie i obecnie ponownie nadużywa alkoholu przebywając na terenie miasta. Kategorycznie odmówił przyjęcia pomocy.

Gmina Świdnica

PATRYCJA PIELECH  JEDZIE DO "MAZOWSZA"
Talent już masz, a ja życzę Ci szczęścia i

bardzo się cieszę z Twojego sukcesu - mówiła
wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek podczas
spotkania w Urzędzie Gminy z Patrycją Pielech.
Mając tak utalentowaną mieszkankę Boleścina w
naszej społeczności możemy z utęsknieniem cze-
kać na koncert zespołu "Mazowsze" w naszej
gminie z Twoim udziałem.

Już od środy, 18 maja Patrycja rozpoczyna
regularne zajęcia w chórze w Państwowym Ze-
spole Ludowym Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie. Pier-
wsze kroki Patrycja Pielech stawiała w świdnic-
kim zespole "Krąg" pod czujnym okiem Marii
Skiślewicz, choć miłość do folkloru i kultury
ludowej zaszczepili w niej dziadkowie, którzy
śpiewali w zespole ludowym "Boleścin". To
właśnie twój dziadek Zbigniew Mróz przez swo-
ją rolę Boryny był częściej rozpoznawany w
środowisku artystycznym niż przez swoje nazwi-
sko - mówiła wójt gminy. Później przyszedł czas
na śpiew, który rozwijała w III LO w Świdnicy.
Na przesłuchania do zespołu "Mazowsze" jecha-
łam z pewnymi obawami. Bardzo chciałam do-
stać się do sekcji baletowej, ale los sprawił, że od
najbliższej środy rozpoczynam zajęcia w chórze
- mówiła Patrycja Pielech.

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy nie bra-
kowało rozmów o początkach kariery artystycznej,
a także o planach na przyszłość. Z pewnością jed-
nym z nich będzie występ zespołu "Mazowsze" w
gminie Świdnica, a z pewnością występ chóru, w
którym Patrycja będzie miała swój udział.

W historii naszej gminy mieliśmy już osoby,
które tańczyły w najbardziej rozpoznawalnym
zespole pieśni i tańca w Europie, czyli w "Mazo-
wszu". Pochodzili z Pankowa. Pani Renata Wę-
grzecka śpiewała w chórze, a jej mąż tańczył w
balecie. Bardzo się cieszę i jestem dumna z faktu,
że kolejni mieszkańcy naszej gminy mogą roz-
wijać swoje pasje, łącząc je z pracą zawodową.
Tacy ludzie są naprawdę szczęśliwi - podkreślała
Teresa Mazurek. Patrycjo życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia i wielu sukcesów na międzynarodowych scenach.
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Gmina Świdnica

WÓJT GMINY ODBYŁA KOLEJNE SPOTKANIE Z WŁODARZAMI WSI
18. maja w sali narad Urzędu Gminy Świdnica odbyła się narada sołtysów. Podczas spotkania kierownik Działu Inwestycji i Infrastruktury

Technicznej, Katarzyna Miłkowska, opowiedziała o trwających i zaplanowanych do realizacji w najbliższym czasie inwestycjach.
"Ceny materiałów i usług remontowych i budowlanych zdecydowanie wzrosły, w niektórych przypadkach nawet o 400%. To mocno utrudnia nam

płynność w wykonaniu zadań zaplanowanych na rzecz naszych mieszkańców" - podkreślały zgodnie kierownik DIIT oraz wójt Teresa Mazurek.

Ważną dla mieszkańców informacją była także ta, przekazana przez kierownika Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Zygmunta Balanta.
Dotyczyła ona faktu podpisania w dniu dzisiejszym umów z firmą Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy na odbiór odpadów komunalnych
oraz odpadów wielkogabarytowych. Do końca bieżącego tygodnia firma ma opracować harmonogram odbioru odpadów spod posesji. W pierwszej
kolejności mają to być posesje znajdujące się w miejscowościach: Pszenno, Wilków, Panków, Niegoszów, Bystrzyca Dolna, Burkatów, Lubachów,
Bystrzyca Górna.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała sołtysów o planowanym wypoczynku letnim dla mieszkańców gminy. W tym
roku nie odbędzie się on w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie ze względu na przebywających tam obywateli Ukrainy. W zamian
zaplanowano serię półkolonii w świetlicach wiejskich, jednodniowe wycieczki, ogniska. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Podczas narady oficjalnie powitano nowego sołtysa sołectwa Wieruszów pana Łukasza Włudykę.
Wójt Teresa Mazurek przypomniała także o zbliżających się gminnych imprezach. Wśród nich - Zawody Strażackie połączone z Dniem Dziecka,

które odbędą się 4. czerwca od godz. 12:00 w Mokrzeszowie. W dniu 28. sierpnia w Opoczce odbędą się Dożynki Gminne. Organizatorami będą sołectwa
Opoczka i Jakubów. Gwiazdą wydarzenia będzie Sławomir.

Gmina Świdnica

W SZKOLE W GRODZISZCZU...
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu uczniowie mają już możliwość praktycznego wykorzystania sprzętów zakupionych w

ramach programu Laboratoria Przyszłości. Pod opieką  Magdaleny Sączawy udało się uczniom wykonać nasze pierwsze wydruki na drukarce 3D,
wykorzystując przy tym możliwości platformy Skrimarket. Dodatkowo na zajęciach rozwijających z informatyki poznali zestawy kloców Lego Spike
Prime. Udało nam się przygotować zestawy do pracy oraz przetestować działanie HUB, dostępnych czujników oraz wykonać pierwsze interatywne
roboty  - mówi Magdalena Sączawa.

Placówka oświatowa w Grodziszczu może również pochwalić ciekawym cyklem zajęć z zestawem konstrukcyjnym z mikrokontrolerem BeCreo.
Jest to modułowy zestaw do nauki podstaw programowania, robotyki oraz mechatroniki. Dzięki BeCreo uczniowie mogli wykonać niesamowite projekty,
spędzając czas na zajęciach na wspólnej, kreatywnej zabawie i nauce, opartej o koncepcję STEAM .

Program Laboratoria Przyszłości pozwoli z pewnością rozwijać umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, uczyć się współpracy oraz
twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii, programowania do rozwiązywania skomplikowanych, praktycznych problemów w otoczeniu
człowieka oraz rozwijać intuicję algorytmiczną. Ciągły rozwój technologii cyfrowej doprowadził nie tylko do powstania nowych zawodów, ale także
do zaniknięcia niektórych istniejących już ścieżek kariery.
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W nadchodzących latach rozwój takich technologii jak big data, działania w chmurze, internet rzeczy, robotyka, sztuczna inteligencja  prawdopo-

dobnie będą miały znaczący wpływ na świat pracy i zatrudnienia.
Wykorzystując wyposażenie programu Laboratoria Przyszłości, pomagamy dzieciom rozbudzić zainteresowania i pasje, które przełożą się na ich

dalsze wybory edukacyjne i losy zawodowe, na rozwój osobisty i przyszłość naszego kraju i jego gospodarki - podkreśla dyrektor szkoły Jadwiga
Ostrowska.

Warto podkreślić, że z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości skorzystają wszystkie placówki oświatowe w gminie Świdnica, a łączną pula
rządowego wynosi 477 tys. zł.

Region

CZARNA GÓRA CZEKA NA WYŚCIG!
W najbliższy weekend Polski Związek Mo-

torowy zainauguruje cykl 2022 Górskich Samo-
chodowych Mistrzostw Polski. Auto Moto Klub
Kłodzko odlicza już dni do startu 3 i 4 rundy
rywalizacji, która odbędzie się w dniach 4-5
czerwca 2022. Na trasie w Siennej (ośrodek na-
rciarski Czarna Góra), obecnie będącej dzielnicą
Stronia Śląskiego, pojawi się cała czołówka
GSMP. Wyścig na Ziemi Kłodzkiej od lat uzna-
wany jest za kultowy, tor uchodzi za trudny tech-
nicznie i jest lubiany przez kierowców.

Jak zwykle, okazjonalny tor wyścigowy po-
wstanie na krętym odcinku drogi wojewódzkiej nr
392. To trasa z Siennej do Przełęczy Puchaczówka,
biegnąca właściwie przez teren ośrodka narciar-
skiego Czarna Góra, która liczy 2770 metrów. Cha-
rakterystyka toru to przede wszystkim imponująca
różnica wysokości, która wynosi ponad 200 m,
średni wznios to aż 7,3 %. Kierowcy będą mieli do
pokonania 10 zakrętów prawych i 12 lewych.

Kto faktycznie stanie do rywalizacji w pod-
wójnej rundzie GSMP na Ziemi Kłodzkiej, okaże
się dopiero po 27 maja 2022, kiedy to zamknięta zostanie lista zgłoszeń. Oficjalna publikacja listy oraz harmonogramów czasowych nastąpi 1 czerwca
2022.

Na Czarnej Górze zawodnicy pojawią się w piątek, 3 czerwca 2022 - zaplanowano wtedy odbiór administracyjny i badanie kontrolne BK1. Ich
lokalizacja zaplanowana jest na terenie Hotelu Czarna Perła. Park serwisowy, podobnie jak w roku ubiegłym , usytuowany będzie na parkingu pod
hotelem.

Oficjalny start zawodów przewidziano w sobotę, 4 czerwca 2022 o godz. 8:45. Kierowcy na trasę ruszą po godz. 9:30. Rozpoczną się wtedy 3
podjazdy treningowe. Start wyścigu zaplanowano na godz. 14:30. W niedzielę, 5 czerwca 2022 treningi wystartują o godz. 9:00, a wyścig o godz. 13:00.

Przez oba dni rywalizacji odcinek drogi wojewódzkiej nr 392 na Czarnej Górze będzie czasowo zamknięty dla ruchu drogowego:w sobotę, 4 czerwca
2022 w godz. 07:00-20:00, a w niedzielę, 5 czerwca 2022 w godz. 07:00-18:00. Zaplanowano objazdy. 

Warto podkreślić, że rywalizacja w tegorocznym cyklu Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski rusza w najbliższy weekend (20-22 maja). Do
uczestnictwa w 19. Wyścigu Górskim Prządki - Valvoline, zgłosiło się około 70kierowców. Taka frekwencja na inauguracji cyklu 2022 pozwala mieć
nadzieję, że lista zgłoszeń do Siennej zamknie się podobną liczbą zawodników. 

foto Agnieszka Wołkowicz



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 Jesteś pod wpływem osoby o bardzo
silnym charakterze. Nie pozwól się zdominować.
Twoje poglądy i uczucia też są ważne. Więcej
wiary w siebie. Gwiazdy będą Ci sprzyjały nie-
mal w każdej dziedzinie życia. Maksymalnie to
wykorzystaj. Poświęć się twórczej pracy, która
może przynieść wiele satysfakcji.
BYK Tydzień zapowiada się bardzo dobrze. Po-
czujesz świeży powiew wiatru. Wpadniesz na
wspaniały pomysł, który po wielu staraniach uda
Ci się zrealizować. Nie odtrącaj swojego partnera
w tych działaniach. Jego pomoc może okazać się
niezbędna. Sprawy finansowe będą wymagały
dokładnego przemyślenia.

BLIŹNIĘTA Z wielkim zapałem rozpoczniesz
wszystko co zaplanowałeś na nadchodzące dni.
Będziesz miał wiele pozytywnej energii, którą
wszystkich zarazisz. Nie przegap szansy jaka
pojawi się we wtorek. Możesz naprawdę wiele
zyskać. Unikaj sprzeczek z osobą spod znaku
Wagi.
RAK Konflikty rodzinne ulegną rozwiązaniu.
Każdy powróci do swoich zajęć i nie będziecie
mieli ochoty na kłótnie. Dokładnie zaplanuj
wydatki. Dobrze ułożą się sprawy zawodowe.
Być może w pracy coś zmieni się na lepsze. Na
poprawę nastroju wpłynie coś, co wydarzy się
już niebawem, a czego zupełnie się nie spo-
dziewasz.
PANNA Po udanych wakacjach będzie trzeba
płacić zobowiązania finansowe. Wprawi Cię to
w ponury nastrój. Nie obwiniaj za to partnera.
Już wkrótce odzyskasz stabilizację finansową.
Więcej czasu poświęcisz pracy. Nowe zadania
muszą zostać pogodzone z nadrabianiem zale-
głości.
WAGA Przestań myśleć o tym, co było. Czasu
już nie cofniesz. Liczy się tylko to, co Cię czeka.
A wydarzy się bardzo wiele. Wszystko będzie
zależało wyłącznie od Ciebie. Optymizm i wiara
w siebie powinny Ci towarzyszyć przez cały
czas. Drobne przeciwności losu pokonasz z po-
mocą bliskich.
SKORPION Początek tygodnia przyniesie
wiele niespodzianek. To, czego się naprawdę
obawiałeś nie będzie wyglądało tak strasznie.
Dasz sobie radę z nadrobieniem zaległości.
Nowy tydzień rozpoczniesz na dużym plusie
finansowym. Nie wolno Ci tylko oglądać się
wstecz i słuchać rad pozornie życzliwych przy-
jaciół.

STRZELEC Zapragniesz zmian w swoim życiu.
Nagle uświadomisz sobie, że w wielu dziedzi-
nach zastygłeś i nic nie zrobiłeś od lat . Warto,
abyś zastanowił się również nad zmianami w
swoich stosunkach z bliskimi. Życie jest krótkie
i nie warto marnować go na kłótnie  i waśnie z
byle powodów, o których nawet już nikt nie
pamięta.
KOZIOROŻEC Choć początek tygodnia bę-
dzie chudy pod względem finansowym, to już
w najbliższych dniach odbudujesz swój budżet
i będziesz mógł planować nowe wydatki i pła-
cić zobowiązania. Nie najlepiej ułożą się sto-
sunki z partnerem, który nosi w sobie jakiś
ukryty żal.
WODNIK Będzie Ci brakowało czasu. A to za
sprawą obowiązków, których teraz Ci przybę-
dzie. Jeżeli pomyślisz i wszystko zaplanujesz, to
doskonale dasz sobie z nimi radę. Bardzo dobrze
będą układały się Twoje relacje z partnerem. Brak
pieniędzy będzie tylko przejściowy. Głowa do
góry.
RYBY Po wielu dniach leniuchowania nadejdzie
czas, aby pomyśleć ostro o swojej przyszłości,
podjąć jakieś działania, coś postanowić. Brak
perspektyw jest tylko pozorny. Kolejne dni i
tygodnie przyniosą ze sobą nowe możliwości.
Nie pozostawaj w tyle. Bądź otwarty na zmiany
i pojawiające się propozycje.

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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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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