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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

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-
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.

Świdnica

RUSZA 18. EDYCJA ŚWIDNICKICH GRYFÓW
"Świdnicki Gryf" to najważniejsza nagroda gospodarcza w mieście. To prestiżowe wyróżnienie

przyznawane jest firmom, które swoimi działaniami dają przykład innym przedsiębiorcom i pokazują,
że w Świdnicy można osiągnąć sukces i to na wielu płaszczyznach. 

W poniedziałek,23maja w Urzędzie Miejskim w Świdnicy odbyło się pierwsze posiedzenie
kapituły Nagrody Gospodarczej Świdnicki Gryf 2022. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele

władz miasta -  Beata Moskal - Słaniewska Prezydent Miasta Świdnicy, Szymon Chojnowski
Zastępca Prezydenta Świdnicy, laureaci nagrody z ubiegłego roku -Producent Warzyw Polska
Rzodkiewka Andrzej Litwińczuk, PPHU Żurmet Marcin Żurakowski, Bitkom Marcin Polmański,

Cukiernia Łukowa s. c. Tomasz i Wojciech Trzcińscy, Aneta i Piotr Pilarscy, Alma Vita sp. z o.o. -
Radosław Nowicki oraz Józef Kostka, a także przedstawiciele organizacji okołobiznesowych -Świd-
nickiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenia Przedsiębior-
ców i Kupców Świdnickich, Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W tym roku nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:
Sudecki produkt regionalny --- Firma roku --- Dobre smaki --- Zdrowie i uroda
Czekamy na zgłoszenia przedsiębiorców i firm. Wypełnione ankiety można przesyłać do 20sierp-

nia 2022 r.na adres mailowy: swidnickigryf@um.swidnica.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w
Świdnicy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem mogą składać również organizacje gospodarcze, członkowie
kapituły i osoby fizyczne. Przyjmowane one będą do 30czerwca 2022 r. na adres mailowy: swidnic-
kigryf@um.swidnica.pl. Po uzyskaniu zgody przedsiębiorców i firm oraz złożeniu ankiety, kandydaci
będą ocenieni przez kapitułę.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Ankietę oraz regulamin konkursu można pobrać ze stro-
ny:www.swidnickigryf.pl. 

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Świdnica

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
W piątek, 27 maja o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy rozpocznie

się XLI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy podczas której wręczony zostanie dyplom nadania tytułu
"Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy"Helenie Semenetz-Kwiatkowskiej.

ciąg dalszy na str. 3

www.expressem.eu 2 www.expressem.eu



3www.expressem.eu

Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: OSiR, ŚGB, LZS, UM Świdnica,
LOT K. Ś.-J.

"PRZYSZŁOŚĆ - TO DZIECI" [koncert
charytatywno-integracyjny]
02.06.2022, godz. 17:00
Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy na kon-
cert charytatywno-integracyjny "Przyszłość
Ś to dzieci"! Wystąpią na nim zespoły z
Klubu Migranta/Kalejdoskop Talentów oraz
polscy tancerze i wokaliści.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator ŚOK

SPOTKANIE AUTORSKIE MARKA
MICHALAKA
03.06.2022, godz. 18:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza na spotkanie autorskie połączone z
promocją książki "Opowieści o tym, co w
życiu ważne". Spotkanie odbędzie się 3
czerwca (piątek), o godzinie 18.00 w Miej-
skiej Bibliotece Publiczne w Świdnicy.
Spotkanie poprowadzi Beata Moskal-Sła-
niewska - prezydent Świdnicy.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator MBP

"ROZDROŻE. KRAJOBRAZY DWA" Ś
WYSTAWA WOJSŁAWA BRYDAKA
04.06.2022, godz. 17:00
Całość wystawy skłania do refleksji nad
istotą środowisk współczesnego człowieka -
z jednej strony naturalnego, a z drugiej kul-
turowego. Fotograficzne pejzaże Wojsława
Brydaka pozwalają na zrozumienie ich wza-
jemnego uwarunkowania i uzmysławiają, że
byliśmy, jesteśmy i będziemy na fundamen-
talnym rozdrożu.
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa;
organizator ŚOK

75-LECIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ŚWIDNICY
10.06.2022, godz. 17:00
Serdecznie zapraszamy na obchody 75-lecia
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy

www.expressem.eu

Radni rozpatrywać będą 10 projektów uchwał, m.in. w sprawie uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Kolonia południe, w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wyko-
nywanie zadań z zakresu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa i ponoszenie
kosztów utrzymania tych wód w 2022r.

Przedstawiona zostanie także analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Miasto Świdnica za rok 2021.

Świdnica

PRZEBUDOWA CHODNIKA NA WOŁYŃSKIEJ

Mieszkańcy ulicy Wołyńskiej w Świdnicy, po stronie nieparzystej, już niedługo będą mogli
korzystać z nowego chodnika. W ramach rozpoczynającej się inwestycjipowstanie nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej szarej na powierzchni165 m?, wymieniony zostanie również krawężnik

ciąg dalszy na str. 4
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oraz na 15-lecie Ogólnopolskiej Biesiady
Literackiej.
Wstępwolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator MBP

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

Zapraszamy do udziału w TURNIEJU
JEDNEGO WIERSZA
11.06.2022, godz. 12:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza do udziału w TURNIEJU JEDNE-
GO WIERSZA, który odbędzie się podczas
XV Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej -
11 czerwca 2022 r.
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na długości ponad 160 metrów. Na wjazdach na posesje pojawi się natomiast kostka brukowa
betonowa czerwona. 

O poprawę stanu nawierzchni chodnika apelował m.in. radny Rafał Fasuga, jak możemy
przeczytać w jego interpelacji: "Część chodników została wykonana samodzielnie przez mieszkań-
ców poprzez ułożenie kostki brukowej lub betonowej, na pozostałych częściach chodników jest brak.
Wykonanie remontu poprawi estetykę i bezpieczeństwo tej części Osiedla Kolonia."

Prace budowlane wykonuje Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych W&J Maria i
Wiesław Chorzemscy ze Świdnicy, ich koszt to prawie 100 tys. zł. Zgodnie z umową powinny one
zakończyć się 10 czerwca br. 

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Świdnica

"ODDYCHAJ ZDROWĄ PIERSIĄ"
Fundacja eRAKobiet zaprasza wszystkie panie na spotkanie pod nazwą "Oddychaj zdrową

piersią", które odbędzie się 27 maja w Świdnicy, w Centrum Wspierania Inicjatyw, Rynek 39-40, w
godzinach od 17.30 do 20.00.

W programie, między innymi, wykład doktora Pawła Pyki - specjalisty w dziedzinie chirurgii
onkologicznej oraz warsztaty samobadania piersi. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Świdnica

WARSZTATY INTEGRACYJNE 
Z myślą o świdnickich seniorach (w wieku 60+) i dzieciach (w wieku od 7 do 14 lat) będących

pod ich opieką, miasto Świdnica organizuje kolejne bezpłatne warsztaty integracyjne. Odbędą się
one w sobotę, 4 czerwca w Kędzierzynie - Koźlu. 

Zapisy od czwartku, 26 maja prowadzić będzie Regionalna Informacja Turystyczna i Kulturalna
w Świdnicy (Rynek 39-40). Organizator gwarantuje bezpłatny przejazd, ubezpieczenie oraz obiad.
W pierwszych dwóch dniach zapisywać się mogą tylko seniorzy wraz z dziećmi nad którymi będą
sprawować opiekę. W przypadku wolnych miejsc, prowadzone będą zapisy samych seniorów. 

Niezbędne dane do zapisów: imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr telefonu. Wyjazd
planowany jest o godz. 7.30 z ul. Nauczycielskiej w Świdnicy. Powrót przewidywany jest o godz. 18.00.
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Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń.
Wyjazd organizowany jest w ramach projektu "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współ-
pracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Świdnica

NAJLEPSZY SKARBNIK W KRAJU
Kacper Siwek, skarbnik Świdnicyzajął II miejsce w rocznym rankingu skarbników Dziennika

Gazety Prawnej i I miejsce w kategorii "Skarbnik V-lecia" wśród miast powyżej 25 tysięcy miesz-
kańców.Udział w klasyfikacji jest bezpłatny, a nad prawidłowym przebiegiem wyboru czuwa kapituła
rankingu złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz dzienni-
karzy Dziennika Gazety Prawnej.

Kacper Siwek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończył
studia z zakresu finansów i bankowości ze specjalnością finansów samorządowych oraz studia
doktoranckie.Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów, rachunkowości i zarządza-
nia. Jest też absolwentem studiów MBA. Jest autorem wielu publikacji naukowych w dziedzinie
ekonomii . Skarbnikiem miasta Świdnica jest od marca 2016 roku, wcześniej, pracował w Regionalnej
Izbie Obrachunkowej oraz w Urzędzie Miejskim na stanowisku inspektora oraz zastępcy skarbnika.

- Stosowanie skomplikowanych i niejednoznacznych przepisów prawa, jak i wysokie umiejęt-
ności analityczne, to wielkie atuty Kacpra Siwka. Jestem przekonana, że ta nagroda będzie dodatkową
motywacją w jego codziennej pracy. Gratuluję mu najserdeczniej, licząc na wiele kolejnych dobrych
lat współpracy - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Po raz piąty uhonorowani zostali samorządowcy odpowiedzialni za fundamentalny aspekt
funkcjonowania miasta, czyli budżet i finanse. Stworzono precyzyjną i obiektywną ocenę zakresu
odpowiedzialności, charakteru podejmowanych zadań oraz złożoności struktury budżetu gmin i

Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator MBP

FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
22.07-31.07.2022, godz. - 17:00
Dzięki konsekwencji w dążeniu do piękna,
spotkania, innowacyjności, otwartości i
wrażliwości Festiwal Bachowski stał się jed-
nym z największych i najważniejszych wy-
darzeń muzyki klasycznej w Polsce oraz nie-
zwykłym zjawiskiem kulturalnym na euro-
pejskiej scenie muzycznej.
Wstęp wolny; miejsce: Świdnica i okolice;
organizator ŚOK

**********************************
Wybrane...

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

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



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
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

www.expressem.eu

powiatów. Ocenie podlegały m.in. kompetencje skarbników, opinie Regionalnej Izby Obrachunko-
wej dotyczące budżetu oraz zadłużenie gminy. Kacper Siwek tytuł ten zdobył już trzeci raz.

- Traktuję to wyróżnienie nie jako swój sukces, ale całego zespołu, którym mam przyjemność od
kilku lat kierować. To również ich zasługa, że finanse miasta są prowadzone poprawnie, za co
serdecznie im dziękuję - mówi Kacper Siwek, skarbnik Świdnicy.

Rola skarbników w ostatnich latach w wyraźny sposób wyewoluowała. Ich praca stanowi
fundament polityki samorządów lokalnych. Służby finansowe odpowiedzialne są nie tylko za bieżącą
obsługę księgową budżetów, lecz także w pełni współuczestniczą w procesach zarządczych i kreują
polityki rozwoju na wszystkich polach działalności samorządów. Bez wątpienia wyraźny wpływ na
podniesienie rangi skarbników miały ostatnie lata, kiedy stanęliśmy wobec wyzwań, jakie przyniosła
pandemia i wynikające z niej problemy gospodarcze oraz finansowe.

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

MDK Świdnica

KONCERT KACZMARSKI
17 maja pracownia muzyczna prowadzona przez Mirosława Jabłońskiego przedstawiła program

muzyczny  KACZMARSKI. Koncert odbył się w pracowni muzycznej MDK przy ul. Nauczycielskiej.
Udział wzięli uczestnicy Studia Piosenki: Martyna Korkiewicz, Aleksandra Herbut, Katarzyna Inglot,
Kinga Kryś, Aneta Matuszak, Marta Moląg, Dorota Polak i Aleksandra Rybka. Dołączyła  do nich grupa

gitar klasycznych w składzie: Bastian Wiciński, Piotr Fischer, Weronika Waśniowska, Eliza Górka,
Wojciech Majewski i Milena Pietrzyk. Wspólnie wykonali "Modlitwę o wschodzie słońca". Słuchacze
usłyszeć mogli też "Ze sceny"," Starzy ludzie w autobusie", "Bajka", "Poczekalnia", "Sen Katarzyny II",
"Rozbite oddziały", "Kara Barabasza", "A my nie chcemy", "Mury" oraz "Źródło". Całość poprowadziły
Marta Moląg i Martyna Korkiewicz. Przygotował i akompaniował na pianinie Mirosław Jabłoński.
◆ LINK - Koncert KACZMARSKI - Ballada o poczekalni w wykonaniu Martyny Korkiewicz,

akomp. Mirosław Jabłoński:
https://youtu.be/6D4Bv1m_QB0

◆ LINK - Koncert KACZMARSKI - A my nie chcemy w wykonaniu Alekszandry Herbut, akomp.
Mirosław Jabłoński:
https://youtu.be/NSwT0j58UIU

ciąg dalszy na str. 10
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Świdnica

ŚWIDNICA POTRÓJNIE 
NAGRODZONA "PERŁAMI SAMORZĄDU"

W ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej "Perły Samorządu" prezydent Beata
Moskal-Słaniewska zajęła III miejsce w kategorii: "Włodarz Gmina Miejska do 100 tysięcy miesz-
kańców", Świdnica otrzymała wyróżnienie jako gmina miejska do 100 tysięcy mieszkańców oraz III
miejsce w jubileuszowej edycji "Perły X-lecia".

Udział w klasyfikacji jest bezpłatny, a nad prawidłowym przebiegiem wyboru czuwa kapituła
rankingu złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz dzienni-
karzy Dziennika Gazety Prawnej.

- Ta nagroda jest dla mnie olbrzymim wyróżnieniem i docenieniem pracy. Dziękuję Wam
szanowni  mieszkańcy za to, że wspieracie mnie w tych dobrych, ale i czasami słabszych chwi-
lach.Świdniczanie, możecie być dumni, to jest Wasz sukces - mówiła prezydent, Beata Moskal-Sła-
niewska. 

ciąg dalszy na str. 11

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.
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
Nazwa dość nieadekwatna do objawów jed-
nostki chorobowej, bo na koncercie chłopa-
ków, to jesteś zadowolony, że na niego trafi-
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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.

V KONCERTY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
4 czerwca 2022 - 19 czerwca 2022
Wstęp wolny

Po raz piąty koncerty kameralne z cyklu
"Koncerty Ziemi Świdnickiej" odwiedzą
okolice Świdnicy!
Trzy koncerty muzyki klasycznej w wyko-
naniu muzyków ze Świdnicy i innych miejsc
Polski odbędą się już w niebawem. Spotka-
my się w Pszennie, Grodziszczu i Bojani-
cach w trzy czerwcowe dni, by usłyszeć
lokalne organy w urokliwych zakątach po-
wiatu świdnickiego i zwiedzić tamtejsze
świątynie.

V Koncerty Ziemi Świdnickiej 
Pszenno - Grodziszcze - Bojanice
4.06.2022, SOBOTA, godz. 19:00
czas: ok. 60 min. 
Kościół pw. św. Anny w Grodziszczu 
Maciej Bator (Świdnica) - organy 
Sylwia Waindok (Świdnica) - flet 
W programie: G. F. Haendel, G. P. Teleman,
H. Mancini
10.06.2022, PIĄTEK, godz. 18:30
czas: ok. 60 min.
Kościół pw. św. Mikołaja w Pszennie 
Reed Connection (Zielona Góra) - trio stroi-
kowe 
Michał Mogiła - obój 
Jarosław Podsiadlik - klarnet 
Rafał Dołęga - fagot 
W programie: A. Vivaldi, J. Haydn, W.A.
Mozart
19.06.2022, NIEDZIELA, godz. 12:00

czas: ok. 60 min.
Kościół w Bojanicach
Magdalena Czarnecka (Mikołów) - sopran
Tomasz Ploch (Katowice) - organy
W programie: J.S. Bach, S. Moniuszko, J.
Dowland

www.expressem.eu

"Perły Samorządu", to ranking doceniający te samorządy, które w największym stopniu realizują
misję publiczną. W dobie niepokoju i napięć globalnych samorządy sprawiają, że nasze małe ojczyzny
są dobrym miejscem do życia. Celem rankingu jest docenienie i nagrodzenie tych gmin i włodarzy,
którzy najlepiej dbają o mieszkańców i odpowiadają na ich potrzeby. W tym roku odbyła się X,
jubileuszowa edycja. Ponownie sprawdzono, jak samorządy rozwijają lokalną gospodarkę, dbają o
edukację, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, jak otaczają opieką osoby ze szczególnymi
potrzebami czy dbają o środowisko i czystość powietrza.

W kategorii miast poniżej 100 tys. mieszkańców wygrał Ciechanów, a tytuł najlepszego włodarza
otrzymałaBeata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W kategorii miast powyżej 100 tys.
mieszkańców zwyciężył Poznań i jego prezydent Jacek Jaśkowiak. Spośród gmin miejsko-wiejskich
uhonorowano Aleksandrów Łódzki i jego burmistrza Jacka Lipińskiego. Laureatem w kategorii gmin
wiejskich została Iława i jej wójt Krzysztof Harmaciński.

Świdnica

SPOTKANIA 
dot. "Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus"

Trwają prace nad "Strategią Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus". W I etapie, w maju i czerwcu
br. odbędą się spotkania diagnostyczne z mieszkańcami miasta, w różnych obszarach tematycznych,
które prowadzić będzie Instytut Badawczy IPC sp. z o .o. z Wrocławia.

Diagnoza pozwoli uzyskać wiedzę na temat problemów i potencjałów miasta, dzięki czemu
zostaną określone i zaplanowane niezbędne i ważne inwestycje na przyszłość, tak, aby Świdnica
stawała się jeszcze bardziej atrakcyjna do życia.

Mając na uwadze potrzebę poznania opinii różnych grup społecznych, zapraszamy do udziału w
spotkaniach i warsztatach:

31 maja w godz. od 9.00 - 14.00 - młodzież ze szkół średnich - spotkania na terenie szkół;
3 czerwca w godz. 17.00 - 19.00 - organizacje pozarządowe, seniorzy - Centrum Wspierania

Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33, sala parter;
8 czerwca w godz. 12.00 - 14.00 - podmioty gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu - Miejska

Bibliotek Publiczna ul. Franciszkańska 18, sala cysterska;
13 czerwca w godz. 12.00 - 15.00 - animatorzy i twórcy kultury i sportu - Miejskie Centrum

Wspierania Inicjatyw, Rynek 39-40, sala II piętro;
20 czerwca w godz. 10.00- 13.00 - Zespół ds. opracowania projektu "Strategia Rozwoju Miasta

Świdnicy 2030 Plus".

Świdnica

ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW 
NA ŚWIĘTOJAŃSKI EKOPIKNIK

Zapisy na trzecią edycję Świętojańskiego Ekopikniku właśnie ruszyły. Odbędzie się on 24
czerwca w Parku Centralnym w Świdnicy . Głównym celem imprezy jest promowanie ekologicznego
stylu życia oraz ekoproduktów wytwarzanych przez lokalnych przedsiębiorców. 

- Podczas tego wydarzenia chcemy pokazać mieszkańcom Świdnicy, jak ważna w życiu codzien-
nym jest ekologia i co możemy robić, aby wspólnie zadbać o środowisko - mówi Szymon Chojno-
wski, zastępca prezydent Świdnicy. 

W imprezie, w charakterze wystawcy, mogą wziąć udział przedsiębiorcy działający na terenie
powiatu świdnickiego oraz osoby fizyczne prowadzące nierejestrową działalność gospodarczą w
Świdnicy i najbliższej okolicy. Miasto zapewni bezpłatne miejsce wystawiennicze oraz możliwość
zaprezentowania i sprzedaży swoich produktów. 

Szczegółowych informacji udziela Łukasz Szafran pod numerem telefonu: 74 856 28 91 lub
mailem: l.szafran@um.swidnica.pl.

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
https://forms.gle/2Kf8qPWX8j9inWwR6.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy, aby zgłaszać się jak najszybciej. 

Świdnica

ŚWIDNICA WALCZY O TYTUŁ 
ROWEROWEJ STOLICY POLSKI

Przed nami czwarta edycja ogólnopolskich zmagań o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.  Rywa-
lizacja odbędzie się w czerwcu i potrwa cały miesiąc.W zabawie może wziąć udział każdy rowerzysta,
który pobierze na swój telefon aplikację "Aktywne Miasta" i wybierze to, dla którego będzie kręcić
kilometry. 

"Aktywne Miasta" to portal internetowy oraz aplikacja sportowa będąca wielofunkcyjnym
narzędziem przydatnym każdemu, kto uprawia sport. Aplikacja oferuje kilkanaście dyscyplin spor-
towych, mierzy czas, pokonany dystans, spalone kalorie, a przebyte szlaki oznacza na mapie. 

- W ubiegłym roku Świdnica uplasowała się na 14 miejscu na 53 miasta. W zabawie udział wzięło
836 uczestników skupionych w 29 grupach typu szkoły, kluby sportowe, instytucje, firmy itp. Łącznie
dla Świdnicy rowerzyści pokonali 101651 kilometrów. Zachęcam wszystkich, aby już dzisiaj
rozpoczęli treningi i w czerwcu wykręcili dla Świdnicy jeszcze więcej kilometrów - mówi Radosław
Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świnicy, koordynator projektu. 

Poprzez wybór odpowiedniej formy transportu możemy mieć faktyczny wpływ na poprawę stanu
środowiska naturalnego. Wybierając rower, stawiamy na ekologiczny środek transportu. Podczas
zmagań o tytuł Rowerowej Stolicy Polski 2021 przez jeden miesiąc udało się ograniczyć emisję

ciąg dalszy na str. 15
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dwutlenku węgla do środowiska o blisko 257 ton! Takie akcje wpływają na popularyzację alterna-
tywnych, ekologicznych form transportu i tym samym przyczyniają się do edukacji ekologicznej
społeczeństwa.

Udział w zabawie jest bezpłatny. A miasto, które wygra rywalizację otrzyma przechodni "Puchar
Rowerowej Stolicy Polski". W przypadku wygranej trzy razy z rzędu, puchar zostaje na stałe w
posiadaniu danego miasta.

- Dla sześciu najlepszych kobiet i mężczyzn przygotowaliśmy nagrody w postaci dedykowanych
koszulek rowerowych oraz zegarki sportowe dla zwycięzców.Najważniejsza jest jednak dobra
zabawa i nasza aktywność na świeżym powietrzu. Lubisz rowerowe wycieczki z rodziną? Dojeżdżasz
rowerem do pracy? Kręcisz kilometry dla zdrowia albo sylwetki? Nie zastanawiaj się dłużej, tylko
dołącz do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2022 - dodaje Radosław Werner, kierownik
Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świnicy. 

Świdnica

"ŚWIDNICA NA ROWERY"
Rozpoczęły sięzapisy chętnych do udziału w rajdzie rowerowym "Świdnica na rowery", który

zaplanowano na niedzielę,12 czerwca .Organizatorami wydarzenia są Urząd Miejski w Świdnicy,
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Lokalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świdnicko-
Jaworskie".Zapisy potrwają do czwartku, 9 czerwca.

Celem rajdu jest promowanie oraz popularyzacja wśród mieszkańców Świdnicy jazdy na rowerze
i zdrowego stylu życia.Aby wziąć w nimudział, należy wypełnić formularz dostępny w linku:

https://forms.gle/WiKDUeHPz2n4MZPJ7. 

Ilość miejsc jest ograniczona do 990, dlategoo uczestnictwie w imprezie decyduje kolejność
zgłoszeń. 

Rajd rowerowy wystartuje 12 czerwca o godz. 11.00 spod Urzędu Miejskiego w Świdnicy (o
godz. 10.00 odbędzie się zbiórka uczestników). Trasa wynosi ok. 10 km, meta zaplanowana została
tradycyjnie na terenie ŚOSiR przy ul. Śląskiej. O bezpieczeństwo przejazdu uczestników dbać będzie
grupa pilotów, Policja oraz Straż Miejska.

Po rajdzie na terenie ŚOSiR od godz. 12.00 do godz. 17.00 zapraszamy na Polsko-Ukraiński
Festyn Sportowo-Rekreacyjny. 

W trakcie imprezy odbędzie się takżezbiórka publiczna  na organizację Świdnickich Czwartków
Lekkoatletycznych oraz ich ogólnopolski finał. Będzie można nabyć kupony - każdy po 5 zł, które
następnie wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, m.in. roweru, hulajnogi, deskorolek, piłek
i  innych artykułów sportowych. 

WSTĘP WOLNY!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
Koncerty dofinansowano ze środków Staro-
stwa Powiatowego w Świdnicy.
Dyrektor artystyczny: Zuzanna Bator
Organizator: Fundacja Dobrej Muzyki
Mecenasi: Przyjaciele Dobrej Muzyki
Partnerzy: Gmina Świdnica, Starostwo Po-
wiatowe w Świdnicy, Parafia w Pszennie,
Parafia w Grodziszczu, Parafia w Bojani-
cach

"ROZDROŻE. KRAJOBRAZY DWA" -
wystawa Wojsława Brydaka
04.06.2022, godz. 17:00
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa;
organizator ŚOK

Wystawa "Rozdroże. Krajobrazy dwa" to
ponad czterdzieści kolorowych fotografii
krajobrazu, widzianego w dwóch perspekty-
wach.
Pierwsza to krajobraz przyrodniczy, z nie-
wielkimi tylko elementami stworzonymi
przez człowieka. Kaszuby, z których pocho-
dzi większość fotografii tego cyklu wysta-
wy, to region Polski, gdzie taki charakter
krajobrazu zachował się jeszcze w sposób
wyrazisty. Druga część ekspozycji to krajo-
braz miejski, przedstawiony przede wszy-

ciąg dalszy na str. 16
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OSiR Świdnica

AEROBIK REKREACYJNY

Aerobik rekreacyjny to jedna z konkurencji "Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022", w której
rywalizuję młodsze i starsze drużyny dziewcząt w zespołach trzy, cztero i sześcioosobowych.
Głównym organizatorem imprezy od lat jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy przy współorga-
nizacji Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rywalizacja sześciu zgłoszonych reprezentacji
odbyła się 18 maja w gościnnej Hali SP 1. Kompozycja układów występujących zespołów trwające

2,5 minuty powinny zawierać m .in. pompki,
brzuszki, pajacyki, elementy równoważni a
wszystko to w tempie 133 bitów z różnymi zmia-
nami ustawień połączone krokami tanecznymi,
podskokami, obrotami, formami ćwiczeń kształ-
tujących z różną pracą ramion. Rywalizację oce-
niało jury w składzie: Zofia Zdebiak i Jan Socha.
W przerwach między blokami turniej uświetniły
występy Gumisi i zespołu tanecznego z SP 2 oraz
pokazy akrobatyki.

W kategorii zespołów 3 i 4-osobowych wy-
stąpiło po jednym zespole z Lutomii Dolnej i SP
6 w Świdnicy zajmując pierwsze miejsca . W
rywalizacji szóstek zaprezentowały się trzy gru-
py zajmując ostatecznie miejsca:

1. Techno Girls z SP 2
2. Aero Dance z SP 6
3. Atomówki z SP 6
Do końcowej klasyfikacja (z punktacją do

współzawodnictwa) zaliczone były dwie szkoły:
1. SP 2 - 10 pkt
2. SP 6 - 8 pkt

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

OSiR Świdnica

TRÓJBÓJ
LEKKOATLETYCZNY

KLAS 1-2 SP 
Dla większości dzieci, które wystartowały

w zawodach klas 1-2 świdnickich szkół pod-
stawowych w Trójboju Lekkoatletycznym to
pierwszy kontakt z rywalizacją międzyszkol-
ną. Wiele z nich po raz pierwszy miało okazję
zobaczyć nowoczesny stadion i osprzęt spor-
towy. Dla wielu z nich to było duże przeżycie
zwłaszcza otrzymanie pierwszego w życiu me-
dalu. W czwartek 19 maja Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji organizował turniej Trójbo-
ju Lekkoatletycznego, w którym wystartowało
5  reprezentacji świdnickich podstawówek.
Drużyny liczące 10 osób (pięć dziewczynek i
pięciu chłopców) startowały osobno w katego-
rii klas pierwszych i klas drugich. Każdy z
zawodników/czek musiał pobiec na 60 me-
trów, skoczyć w dal i rzucić piłeczką palanto-

ciąg dalszy na str. 19

stkim na przykładzie przemiany Dolnego
Miasta w Gdańsku, dzielnicy do niedawna
peryferyjnej i pomijanej, zamieniającej się
obecnie we własne przeciwieństwo.
Całość wystawy skłania do refleksji nad
istotą środowisk współczesnego człowieka -
z jednej strony naturalnego, a z drugiej kul-
turowego. Fotograficzne pejzaże Wojsława
Brydaka pozwalają na zrozumienie ich wza-
jemnego uwarunkowania i uzmysławiają, że
byliśmy, jesteśmy i będziemy na fundamen-
talnym rozdrożu; z jednej strony wyznacza-
nym przez naturę, w drugim przez nasze
aspiracje.
Prezentacja wystawy w Świdnicy została
przygotowana i zrealizowana we współpra-
cy z Agencją Zegart.
Wojsław Brydak - pisarz, tłumacz, redaktor,
fotograf. Z wykształcenia pianista i reżyser
teatralny.
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wą. Wyniki najlepszych czterech chłopców i czterech dziewczynek danej klasy osobno w każdej
konkurencji po podliczeniu na koniec dawały rezultat zespołu i zajęte miejsce. 

Zawody odbyły się przy wspaniałej pogodzie i równie dobrej zabawie najmłodszych lekko-
atletów. W klasach pierwszych rewelacyjnie wypadła NSP Bliżej Dziecka, która zajęła pierwsze
miejsce co w dyscyplinach drużynowych rzadko jej się zdarza. 

W kategorii klas drugich z rywalizacji zwycięsko wyszła drużyna SP 6 choć o kolejności miejsc
na podium decydować musiał dopiero wynik biegu na 60 metrów przy tej samej liczbie punktów
z trzech konkurencji. 

ciąg dalszy na str. 22

Autor fotograficznych wystaw indywidual-
nych, w Gdańsku, Sopocie, Kartuzach, By-
towie, Włocławku i Norymberdze. Wcześ-
niej, w latach  60. i 70.  XX wieku aktywny
członek Gdańskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego; uczestnik licznych wystaw zbioro-
wych, przede wszystkim zagranicznych. W
2016 roku wydał album fotograficzno-lite-
racki Za siódmym jeziorem. Kaszuby.
W latach 70. XX wieku sztuki teatralne Bry-
daka wystawiły teatry w Gdańsku, Toruniu i
Warszawie oraz Teatr TVP. W 2018 r. wydał
powieść Poste restante, nominowaną do na-
grody literackiej "Wiatr od morza".
Przełożył blisko 20 powieści i zbiorów
opowiadań, między innymi W.Allena,
F.S.Fitzgeralda, K.Keseya, S.Rushdiego i
J.Updikea .
Wieloletni redaktor naczelny "Rocznika So-
pockiego", gdańskiego "Autografu" i wy-
dawnictwa Akademii Muzycznej w Gdań-
sku.

**********************************
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Na zakończenie zawodów organizator, Świdni-
cki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował dla
drużyn pamiątkowe dyplomy oraz medale .

Końcowa klasyfikacja drużynowa (z punkta-
cją do współzawodnictwa):

Klasy 1
1. NSP Bliżej Dziecka - 10 pkt
2. SP 4 - 8 pkt
3. SP 6 - 7 pkt
4. SP 1 - 6 pkt
5. SP Społeczna - 5 pkt

Klasy 2
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 4 - 8 pkt
3. SP 1 - 7 pkt
4. SP Społeczna - 6 pkt

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

OSiR Świdnica

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY KLAS 3-4 SP
Dzień po młodszych kolegach i koleżankach do rywalizacji w Trójboju Lekkoatletycznym stanęli uczniowie klas 3 i klas 4 świdnickich szkół

podstawowych. Zawody odbyły się 20 maja na Stadionie OSIR Świdnica przy ul. Śląskiej. Warto zaznaczyć, że do zawodów klas czwartych zgłosiły
się wszystkie dziesięć szkół co we współzawodnictwie drużynowym zdarza się bardzo rzadko. W klasach trzecich do zawodów przystąpiło siedem
drużyn. Podobnie jak w klasach 1-2 zespoły liczyły 10 osób (5 dziewczynek i 5 chłopców), które startowały w trzech dyscyplinach: bieg na 60 metrów,
skok w dal i rzut piłeczką palantową. O miejscu
w poszczególnych konkurencjach decydowały
wyniki najlepszych czterech chłopców i czterech
dziewczynek. Na koniec suma miejsc trzech dys-
cyplin dawała końcowy wynik danej klasy.
Świetna pogoda w niektórych przypadkach po-
zwalała na osiąganie dobrych rezultatów. W kla-
sach trzecich najlepiej wypadła drużyna SP 1
przed SP 8 i SP 6. W rywalizacji klas czwartych
zespół SP 6 zdecydowanie wyprzedził pozosta-
łych rywali zajmując pierwsze miejsca w trzech
konkurencjach co nie często się zdarza w trójbo-
ju. Na najlepsze dwa zespoły  z rywalizacji klas
1-4 czeka jeszcze występ na szczeblu finału stre-
fy wałbrzyskiej, który zaplanowany jest na po-
czątku czerwca również w Świdnicy. Na zakoń-
czenie zawodów organizator, Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji, przygotował dla drużyn pa-
miątkowe dyplomy oraz medale.

Końcowa klasyfikacja drużynowa (z punkta-
cją do współzawodnictwa):

Klasy 3:
1. SP 1 - 10 pkt
2. SP 8 - 8 pkt
3. SP 6 - 7 pkt
4. SP 4 - 6 pkt
5. NSP Bliżej Dziecka - 5 pkt
6. SP Społeczna - 4 pkt
7. SP 2 - 3 pkt

Klasy 4:
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 1 - 8 pkt
3. SP 2 - 7 pkt
4. SP 8 - 6 pkt
5. SP 105 - 5 pkt
6. SP 4 - 4 pkt
7. SP Społeczna - 3 pkt
8. NSP Bliżej Dziecka - 2 pkt
9. SP 315 - 1 pkt
10. NKSP Caritas - 1 pkt

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica
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Polonia Stal Świdnica

UDANY WEEKEND DZIECI I MŁODZIEŻY
To był bardzo udany weekend, szczególnie dla starszych drużyn IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. W akcji oglądaliśmy w sumie aż dziewięć

biało-zielonych drużyn dziecięco-młodzieżowych. Bilans jest na plus!
Świetnie spisujący się w rundzie wiosennej piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z ligi dolnośląskiej juniorów dopisali do swojego konta

kolejny komplet punktów. Tym razem podopieczni trenera Jakuba Rosiaka mierzyli się na wyjeździe z groźnym i wyżej notowanym Orłem Ząbkowice
Śląskie. Biało-zieloni na ten mecz jechali ponadto osłabieni brakiem kilku graczy. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem i nie zanosiła
aż takich emocji i tylu goli po przerwie. Jako pierwsi w 52. minucie trafili rywale, kiedy to futbolówkę do naszej sieci skierował Daniel Malczyk. Później
na znacznie wyższe obroty weszli goście, którzy zdominowali boiskowe wydarzenia i efektownie odwrócili losy rywalizacji. Najpierw do wyrównania
doprowadził Paweł Markowski, a później klasycznym hat-trickiem popisał się wprowadzony w drugiej połowie Łukasz Sałata. Juniorzy starsi IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica zwyciężyli 4:1 i awansowali na 6. pozycję w tabeli w stawce 16 zespołów. Kolejni rywale są blisko. Na cztery serie spotkań przed
końcem sezonu tracimy dwa "oczka" do Karkonoszy Jelenia Góra i sześć do Miedzi Legnica. 

- Zagraliśmy kolejny dobry mecz w którym konsekwentnie robiliśmy to, co mieliśmy założone. Zawodnicy pokazali charakter, nie spuścili głowy
po utracie gola, tylko ruszyli do ataku. Znakomite wejście Łukasza Sałaty, który wszedł na boisko w 60. minucie i zaliczył hat-tricka - trzecie trafienie "Pan
profesor" - wcinka nad bramkarzem... Cały zespół zasłużył na ogromne brawa, bo mimo problemów kadrowych, wyszliśmy z tego starcia zwycięsko. Cieszy
mnie, że chłopcy którzy grali ostatnio mniej, zagrali super zawody - komentuje trener juniorów starszych IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Jakub Rosiak. 

Orzeł Ząbkowice Śląskie - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
1:4 (0:0)

Skład: Przyborowski, Kawiński, Markowski, Tragarz, Staroń, Okarmus (60’ Sałata), Kasprzycki, Jajko, Metelica (53’ Czyż), Król , Dyś (75’
Zalewski). 

***
Nie gorzej poszło juniorom młodszym IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z ligi dolnośląskiej. Drużyna prowadzona przez trenera Tomasza Oleksego

zwyciężyła niezwykle ważny bój dla układu dolnych rejonów tabeli i utrzymania na szczeblu wojewódzkim. Biało-zieloni mierzyli się na terenie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z sąsiadem z ligowej tabeli - Parasolem Wrocław. Gospodarze za cel postawili sobie tylko i wyłącznie wygraną
i tak też się stało. Strzelanie rozpoczęliśmy w 23. minucie, kiedy to bramkarza gości pokonał strzałem z dystansu Jakub Król. Rezultat pojedynku ustalił
w drugiej połowie Emil Migas. Zawodnik szykujący się już do zmiany znakomicie wygrał pojedynek biegowy z ostatnim obrońcą Parasola, wywalczył
rzut karny, a następnie zamienił jedenastkę na gola. Po chwili opuścił plac gry przy dwubramkowym prowadzeniu swojej ekipy. Świdniczanie utrzymali
ten wynik, a na uwagę zasługuje świetna postawa w bramce Jakuba Janasa, który zakończył zmagania z czystym kontem. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Parasol Wrocław 
2:0 (1:0)

Skład: Janas, Król, Kruczek, Ratajczak, Bujak, Kałwak, Ptak (87’ Cybruch), Gliwa (75’ Safian), Błasz (65’ Zaczyński), Szewczyk (78’ Lipiński),
Migas (57’ Malinowski). 

***
Niezwykle ważne punkty odnotowała również pierwsza drużyna trampkarzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Biało-zieloni

rywalizujący w najlepszej ósemce na terenie naszego województwa szukali punktów podczas wyjazdowej potyczki z Karkonoszami Jelenia Góra.
Liczyliśmy na punkty z wyżej notowanymi Karkonoszami i wiedzieliśmy, że naszych graczy po remisie 1:1 na własnym terenie, stać na pełną pulę na
odniesioną na wyjeździe. Nikt nie spodziewał się jednak, że mecz zakończy się taką deklasacją. Gospodarze tego dnia byli tylko tłem dla rozpędzonych
świdniczan dowodzonych przez trenera Piotra Krygiera. Początek spotkania był podobny do tych ostatnich, czyli od kilku zmarnowanych okazji do
zdobycia gola. Później było już znacznie lepiej. Finalnie biało-zieloni po czterech golach Igora Pierzchały, dwóch trafieniach Marka Kaźmierczak i
jednym Igora Zawiły zwyciężyli 7:0, choć uczciwie trzeba przyznać, że gdyby skuteczność była wyższa, to spotkanie zakończyłoby się dwucyfrówką.
Po zakończeniu pojedynku doszło do mało przyjemnej sytuacji. Nie mogący pogodzić się porażką trener miejscowych , Krzysztof Pietrzyk zażądał
sprawdzenia tożsamości naszych zawodników. Nie było żadnych nieprawidłowości, co dziwić zresztą nie może, a przeciwnicy zapomnieli jak widać o
zasadach fair-play i umiejętności przyjmowanie porażki z godnością.

Karkonosze Jelenia Góra - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:7 (0:2)

Skład: Kubicki, Kołodziejczyk, Kula, Bednarczyk, Dudzic, Zawiła, Kaźmierczak, Manijak, Pieńkowski, Łabędź, Pierzchała, Jarosz , Redlica,
Ladenberger, Urbańczyk.

***
Pomyślnie ostatni weekend zakończyła też druga nasza drużyna trampkarzy z III ligi okręgowej Występujący tego dnia pod okiem trenera Szymona

Krupczaka biało-zieloni grali na wyjeździe z Górnikiem Wałbrzych. Świdniczanie po dwóch trafieniach Kostiantyna Sahaidaka zwyciężyli miejscowych
2:0, awansując na pozycję wicelidera rozgrywek. 

Górnik Wałbrzych - IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica 
0:2 (0:1)

Skład: Janowicz, Kazimierski, Sztabiński, Szeremeta, Kuśnierz, Podleśny, Marczak, Wacht, Sahaidak, Mazur, Bereś, Vicentini, Rybka, Kruszyński,
Kiliszewski, Wiesiołek, Jaworski. 

***
W stolicy Dolnego Śląska doszło do pojedynku sąsiadów w tabeli I ligi wojewódzkiej młodzików. Trzeci w stawce Parasol podejmował czwartą

drużynę IgnerHome Polonii-Stali Świdnica trenowaną przez Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka. Obie drużyny miały swoje okazje, by przechylić
szalę zwycięstwa na własną stronę, lecz pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem.   

Parasol Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:0

Skład: Oleś, Jedlińki, Duda, Orzechowski, Stelmach Dudek, Politański, Zwierzyna Monica, Sikora, Zawada, Waśniowski, Kaźmierczak, Grzybowski,
Fedusiv. 

***
W miniony weekend o ligowe punkty walczyła też druga drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona

Krupczaka. Biało-zieloni w ramach rozgrywek II ligi wojewódzkiej podejmowali na swoim terenie Olympic Wrocław. Na placu gry toczyła się
wyrównana walka o kolejne ligowe punkty, ale jako jedyni do sieci trafili przeciwnicy. Zwycięskie trafienie zanotował Natan Jaskólski, a Olympic
zwyciężył 1:0. 

IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Olympic Wrocław
0:1 (0:1)

Skład: Sikora, B. Stachyra, Zawada, Ungurian, Krystyniak, Bosch, Mrzygłód, Maliszewski, Głowacki, Oleś, Waśniowski, Jeziorny, Kaźmierczak,
Grzybowski, Fedusiv. 

***
W ostatnią sobotę, 21 maja doszło w Nowicach do meczu pierwszej drużyny Akademii Piłkarskiej 13 Świdnica i trzeciego zespołu IgnerHome

Polonii-Stali Świdnica. Podczas meczu padło aż sześć goli, a z wygranej cieszyli się gospodarze. Przeciwnicy dwukrotnie prowadzili 1:0 - Błażej
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Wojciechowski i 2:1 - Filip Dobkiewicz), lecz nasi piłkarze błyskawicznie doprowadzali do wyrównania za sprawą Oskara Walewskiego i Kordiana
Kępy. Ostatnie dwa słowa należały do AP 13, którzy po golach Szymona Dudzica i znów Błażeja Wojciechowskiego wygrali 4:2.

AP 13 Świdnica - IgnerHome Polonia-Stal III Świdnica 
4:2 (2:2)

Skład: Kasprzak, Otoka, Kępa, Gawlik-Rokosz, Robak, Podgórski, Jaumień, Kudela, Dudajek, Niedziałkowski, Podolski, Wójciak, Walewski,
Rybka, Cisek, Chmielewski. 

***
Po pewną wygraną i komplet punktów sięgnęła czwarta drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, która występując w roli gospodarza na boisku

w Pszennie (dziękujemy zaprzyjaźnionemu Cukrownikowi za pomoc) mierzyła się w ramach ligi okręgowej z pierwszym zespołem Akademii Piłkarskiej
Dzierżoniów. Ekipa trenera Ryszard Tyndla grająca bardzo młodym rocznikiem 2011/2012 nie dała szans starszym zawodnikom z Dzierżoniowa.
Biało-zieloni po dwóch trafieniach Leona Stachyry i golu Szymona Gawrońskiego wygrali 3:0. 

IgnerHome Polonia-Stal IV Świdnica - AP Dzierżoniów 
3:0 (1:0)

Skład: Dudek, Witaszczyk, Głogiewicz, Politański, Dela, Gawroński, Demczyszak, Monica, L. Stachyra, Sobolewski, Walczak, Mazur, Przyboro-
wska. 

***
Koliber Uciechów był z kolei ostatnim rywalem zespołu IgnerHome Polonii-Stali V Świdnica trenera Michała Korbeckiego. Młodzi świdniczanie i

świdniczanki punktów szukali na wyjeździe. Tam lepsi okazali się jednak gospodarze, którzy wygrali 5:1. Do triumfatorów dwa gole zanotował Mikołaj
Dzięgielowski, a po jednym golu dołożyli Hubert Rezulski, Michał Jędrzejczyk-Treczyński i Dominik Cugier, a dla pokonanych drogę do sieci znalazł
Mikołaj Protokowicz.  

Koliber Uciechów - IgnerHome Polonia-Stal V Świdnica 
5:1 (3:1)

Skład: Moczydłowski, Holenko, Grochocińska, Wiśniowski, J. Oleszczyk, F. Oleszczyk, Ungurian, Struzik, Staworzyński, Chojecki , Stasieluk,
Protokowicz, Knapik, Włudyka, Woźnica, Kunas, Trzebski, Mizuła. 

tekst: www.poloniastal.swidnica

Polonia Stal Świdnica

PODZIAŁ PUNKTÓW W NOWEJ RUDZIE
Wyrównany bój oraz zacięta,  twarda i męska walka o każdy centymetr boiska - tak w mocnym skrócie  wyglądał ostatni mecz wyjazdowy drużyny

seniorów IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica przeciwko Piastowi Nowa Ruda. Spotkanie na terenie rywali  zakończyło się sprawiedliwym podziałem
punktów, choć my obudziliśmy się  dopiero po przerwie.

Początek meczu toczył się w dość  spokojnym tempie. Obie drużyny nie chciały popełnić błędu, który mógłby  skutkować utratą gola. W miarę
upływu czasu zaczęła rosnąć przewaga  noworudzian. W okolicach 20. minuty gry rywale dwukrotnie starali się  zaskoczyć Bartłomieja Kota, ale ten
popisał się dobrymi interwencjami. W  23. minucie próbowaliśmy odpowiedzieć. Andrii Kozachenko dostrzegł  wysuniętego golkipera Piasta i
zdecydował się na strzał z okolicy środka  boiska. Futbolówka na nasze nieszczęście przeleciała dobry metr od  prawego słupka bramki Damiana
Jaroszewskiego. W 29. minucie znów byliśmy  blisko gola. Z prawej strony pola karnego bramkę miejscowych zaatakował  Wojciech Dubas, lecz jego
uderzenie z ostrego kąta wybronił bramkarz  Piasta. Kilka minut później gra ponownie przeniosła się na drugą stronę  boiska. Przeciwnicy popisali się
znakomitym uderzeniem z dystansu, ale  końcami palców piłkę na rzut rożny zdołał trącić Bartek Kot. W 36.  minucie gospodarze dopięli swego. Mateusz
Poświstajło dośrodkował w pole  karne, a skutecznym wolejem popisał się Serhii Makarenko, wyprowadzając  swój zespół na prowadzenie. Główne role
w tej akcji odegrała dwójka  wspomnianych graczy, którzy bez wątpienia byli pierwszoplanowymi  postaciami swojej ekipy w całych zawodach.  Tuż
przed przerwą mieliśmy  okazję na wyrównanie. Uderzenie piłki głową przez Roberta Myrty nie  sprawiło kłopotów Damianowi Jaroszewskiemu.W
pierwszej części gry  biało-zieloni mieli swoje okazje, ale przegrywali zasłużenie z Piastem,  który w tym fragmencie spotkania był drużyną lepszą.

Było wiadomo, że jeśli chcemy myśleć  o korzystnym rezultacie, to nasza gra w drugiej odsłonie musi ulec  zmianie. Tak też się stało, a goście z
minuty na minutę starali się  podkręcać tempo. W 51. minucie sygnał do ataku dał sam kapitan, Wojciech  Szuba. Nasz pomocnik podszedł do piłki
ustawionej na wysokości 20.  metra. Szuba huknął z rzutu wolnego, lecz futbolówka obiła jedynie dolną  część poprzeczki! Kilka minut później Damian
Jaroszewski wybronił  bardzo groźne uderzenie Tomasza Trzyny, a następnie zażegnał również  niebezpieczeństwo po mocnym zamieszaniu w polu
karnym po rzucie rożnym  dla świdnickiej ekipy. Pachniało golem wyrównującym coraz, a w końcu  swego dopięliśmy w 57. minucie. Kolejny korner,
kolejne świetne  dośrodkowanie Andrieja Kozachenko przyniosło w końcu skutek. W  szesnastce rywali idealnie w tempo wyskoczył Wojciech Sowa i
pewnym  strzałem głową trafił na 1:1. Świdniczanie nie rezygnowali z dalszych  ataków i w tym fragmencie pojedynku, to oni byli zespołem
zdecydowanie  lepszym. Świetną zmianę dał najmłodszy na boisku Emil Migas, zawodnik z  rocznika 2005, nota bene występujący na co dzień w
rozgrywkach juniorów  młodszych. Migas absolutnie bez jakiegokolwiek respektu podszedł do  twardo grających i mających przewagę fizyczną rywali.
W 60. minucie jego  rajd mógł zakończyć się golem, lecz młody piłkarz ciut za mocno  wypuścił sobie piłkę w ostatniej fazie akcji i wygonił się poza
linię  końcową. W kolejnych akcjach Jaroszewski znów był zmuszony do pracy.  Najpierw wybronił uderzenie Wojciecha Szuby, a później Roberta
Myrty. W  końcówce spotkania na zryw zdecydowali się jeszcze miejscowi. Byli w  ostatnich minutach nieco groźniejsi, lecz wynik nie uległ zmianie.

Warto odnotować powrót po  dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją naszego obrońcy - Patryka  Salamona, który na murawie pojawił
się na ostatni kwadrans tej  konfrontacji. Do zakończenia rozgrywek pozostały nam jeszcze trzy  spotkania. W środę, 25 maja dojdzie do niezwykłe
ciekawego starcia,  podczas którego trzecia w tabeli drużyna IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica podejmie na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji  lidera rozgrywek i pewną mistrzowskiego tytułu Lechię Dzierżoniów.

Piast Nowa Ruda - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
1:1 (1:0)

Skład: Kot, Trzyna, Białas, Kasprzak, Kozachenko, Stachurski (67’ Kusio), Sowa, Szuba, Michta (52’ Migas), Myrta, Dubas (77’ Salamon).
tekst: www.poloniastal.swidnica

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
13.05.2022r. godz. 16.31 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące pojazdu zaparkowanego na terenie "miasteczka ruchu drogowego"
przy Szkole Podstawowej nr 8. 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 oraz otrzymał 5 punktów karnych.

13.05.2021r. godz. 22.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego w podwórzu ulicy
Łukowej. Skierowani na miejsce funkcjonariusze zastali tam bezdomnego Rafała O. Mężczyzna porusza się na wózku inwalidzkim, z którego
ze względu na stan upojenia alkoholowego spada. Kilka dni wcześniej ze względu na fatalny stan zdrowia został on przewieziony do szpitala,
z którego na własne żądanie się wypisał. Tym razem również konieczne było wezwanie pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został ponownie
przewieziony do szpitala.
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14.05.2022r. godz. 8.46 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące zablokowania bramy wjazdowej na teren Ośrodka dla Osób
Niepełnosprawnych przy ulicy Słobudzkiego. Fakt ten spowodował poważne utrudnienia w dotarciu do ośrodka osób na wózkach inwalidzkich.
Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Kierowca został ukarany mandatem karnym.

14.05.2022r. godz. 12.11 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące libacji alkoholowej w Parku Centralnym. Fakt ten potwierdził
również  operator monitoringu wizyjnego. Skierowani na miejsce strażnicy szybko przerwali imprezę wypisując degustatorom trunków mandaty
karne.

17.05.2021r. godz. 15.47 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące kaczki wraz z siedmioma kaczętami spacerującymi po
skrzyżowaniu ulicy Zamenhofa z ulica Ofiar Oświęcimskich. Skierowany na miejsce patrol nie zlokalizował kaczej rodziny. O godzinie 1654 mama
z młodymi pojawiła się przy ulicy Niecałej. Tym razem strażnicy znaleźli stado. Mama kaczka i jej potomstwo zostało wyłapane i przewiezione w
bezpieczne miejsce przez pracowników schroniska dla zwierząt.

18.05.2021r. godz. 12.27 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące spożywania alkoholu przez dwóch
mężczyzn w rejonie przystanku komunikacji publicznej na Placu Grunwaldzkim. Skierowani na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Jeden z
mężczyzn został ukarany mandatem karnym, drugi zaś za swe zachowanie będzie odpowiadał przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

18.05.2021r. godz. 11.20 
Z dyżurnym Straży Miejskiej w Świdnicy skontaktował się pasażer pociągu jadącego na trasie Wrocław - Bielawa. Mężczyzna wysiadł z tego pociągu
pozostawiając w nim teczkę z bardzo ważnymi dokumentami. Dyżurny straży skontaktował się z obsługą pociągu. Na szczęście konduktor odnalazł
teczkę. Uzgodniono, że roztargniony pasażer odbierze ją we Wrocławiu, gdy pociąg tam wróci.

info: sm.swidnica.pl

Gmina Świdnica

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT REMIZY OSP W WITOSZOWIE DOLNYM

Dobiegła końca realizacja inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynków OSP w Witoszowie Dolnym. Druhowie mogą cieszyć się
odnowionym, praktycznym obiektem.

 Zadanie polegało na robotach rozbiórkowych, podwyższeniu ścian remizy, wykonaniu nowych elementów konstrukcyjnych oraz nowego stropu
drewnianego, dociepleniu stropu nad parterem i połaci dachowej wełną mineralną, wykonaniu nowej konstrukcji drewnianej dachu, wykonaniu pokrycia
z dachówki ceramicznej wraz z nowymi rynnami i rurami spustowymi, remoncie elewacji, wykonaniu tynków wewnętrznych, wykonaniu nowych
posadzek w remizie wraz z izolacją przeciwwilgociową i odwodnieniem liniowym , montażu stolarki okiennej i bram garażowych z automatyką, montażu
i przełożeniu instalacji elektrycznej.

 Koszt realizacji zadania to 765 068,23 zł brutto. Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych gminy.

Gmina Świdnica

ZŁOTY MEDAL GABRYSI POLAK 
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W WITOSZOWIE DOLNYM
abrysia Polak - uczennica Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym, jako reprezentantka

Klubu Taekwondo "Taipan", zdobyła złoty medal na Welsh Open International 2022 w Cardiff, stolicy
Walii. Serdecznie gratulujemy!

Podczas zawodów ponad 1200 zawodników z całego świata rywalizowało na 22 matach. Jej
klubowy kolega Kacper Kopacz ze Świebodzic również zdobył "złoto" w walkach drużynowych.
Srebrne medale przypadły Jakubowi Szczypkowi ze Starych Bogaczowicz oraz Jakubowi Urbania-
kowi z Wałbrzycha. Brązowe medale w walkach indywidualnych i drużynowych wywalczył Jakub
Drabiński z Bolkowa. Jakub Szczypek nie poprzestał na jednym medalu i zdobył także "brąz" w
walkach indywidualnych. Wyniki świadczą o znakomitej formie reprezentantów klubu oraz świetnym
przygotowaniu. Pozostaje trzymać kciuki, aby wysoki poziom zawodników utrzymywał się nadal i
pozwolił na wejście do światowej czołówki taekwondo.

Foto użyczone: FB/ Klub Taekwondo "Taipan"
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Gmina Świdnica

SENIORZY Z WIZYTĄ W NADLEŚNICTWIE
Seniorzy z gminy Świdnica korzystają z pięknej pogody i realizują chęć poznawania świata. W piątek 20. maja członkowie Klubu Seniora w Bystrzycy

Górnej wzięli udział w spotkaniu edukacyjno- rekreacyjnym w Szkółce Leśnej w Bojanicach.
 Spotkanie poprowadziła Monika Drozdowska z Nadleśnictwa Świdnica oraz leśniczy Dariusz Malinowski. Seniorzy spacerowali po lesie, poznali

miejsca życia traszek, posadzili symboliczne jodły opatrzone pamiątkowymi tabliczkami. Całość zakończono wspólnym biesiadowaniem. W spotkaniu
udział wzięli także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy Krzysztof Jas oraz radna rady gminy Świdnica Beata Szyszka.

Gmina Świdnica

BYŁY ŻONKILE TERAZ SĄ WARZYWA
Wiosna to idealny moment na prace w ogrodzie. To już drugi rok kiedy w przedszkolu w Bystrzycy Dolnej dzieci mają okazję samodzielnie siać,

zbierać warzywa i spożywać własnoręcznie wyhodowane nowalijki, mają możliwość obserwować przyrodę, rośliny  na każdym etapie jej rozwoju.
W ogrodzie przedszkolnym Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej coraz cieplej, coraz milej...czas już chyba na wiosenne wysiewy. Z pomocą

pana konserwatora oraz pań dzieci przygotowały skrzyneczki, w których do tej pory rosły żonkile, Po przekopaniu ziemi, dzieci od razu zaczęły wysiewać
nowalijki: rzodkiewkę, sałatę, koperek i szczypiorek.

Codziennie doglądają swoich upraw, pielą i podlewają. Pierwsze nowalijki już ozdobiły kanapki chętnych dzieci, a za parę dni wszystko, co uda  się
przedszkolakom wyhodować, zostanie wykorzystane do przygotowania wspólnego, zdrowego śniadania.

Warto dodać, że wcześniej w przedszkolnym ogródku rosły żonkile. Pozyskane fundusze z ich sprzedaży wsparły społeczną kampanię "Pola Nadziei",
propagującą ideę opieki hospicyjnej w społeczeństwie. 

Gmina Świdnica

75 TYS. ZŁOTYCH NA BUDOWĘ PLACU ZABAW I MELIORACJĘ
Ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania z budżetu województwa dolnośląskiego otrzymają gminy z subregionu wałbrzyskiego na zadania

dofinansowane w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej oraz programu dotacji na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracyjnych. Wśród nich jest samorząd gminy Świdnica z dwoma promesami na budowę placu zabaw w miejscowości Makowice oraz
konserwację rowów melioracyjnych w obrębie Witoszów Dolny. Łącznie do budżetu gminy trafi blisko 75 tys. zł. O szczegółach realizowanych inwestycji
będziemy informować wkrótce.
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BARAN Tydzień pełen pracy i niezapowie-
dzianych komplikacji z nią związanych. Wiele
się natrudzisz. Jednak sprawy nie będą takie
trudne, na jakie początkowo będą wyglądały.
Wiele będzie zależało od Twojego zaangażo-
wania. Pojawi się niewiele okazji do rozmów
z partnerem.
BYK Każdy Twój ruch ktoś bacznie obserwuje.
Postaraj się więc nie kombinować. Przynaj-
mniej do czasu, aż spadnie zainteresowanie
Twoją osobą. W przeciwnym razie możesz
mieć poważne kłopoty, zważywszy na to, co
się ostatnio wydarzyło. Dobra sytuacja w spra-
wach finansowych.

BLIŹNIĘTA Zbyt nerwowo podchodzisz do
wszystkiego. Twoje napięcie udziela się domow-
nikom i to jest główna przyczyna konfliktów,
które tak naprawdę nie mają żadnego poważnego
podłoża. Zastanów się, o co jest ten cały spór?
Czy to tak ważne, że warto zatruwać sobie wza-
jemnie życie? 
RAK Ciągle za czymś gonisz i nie masz nawet
czasu, żeby się zorientować, że bardzo wiele się
ostatnio zmieniło. Do wielu spraw musisz po-
dejść inaczej. Przede wszystkim nie obwiniaj
partnera o wszystkie niepowodzenia i przeciw-
ności jakie niesie życie. Sprawy finansowe zosta-
ną pomyślnie rozwiązane. 
LEW Z każdym dniem będziesz czuł się coraz
bardziej zmęczony i znużony. Powinieneś
przestać się tak przejmować. Wszystko dobrze
się ułoży i za kilka dni zapomnisz o całej
sprawie. Nadszedł również czas, abyś przestał
wyręczać w obowiązkach najbliższych. Zoba-
czysz, że doskonale sobie z nimi poradzisz.
PANNA Bardzo dobrze ułożą się sprawy rodzin-
ne. Nie tylko dojdziecie do wzajemnego zrozu-
mienia, ale obierzecie wspólne cele, do których
wspólnie będziecie zmierzać w najbliższym cza-
sie. Największą przeszkodą mogą okazać się pie-
niądze. Ale i z tym sobie poradzicie. 
WAGA Nie wszystko będzie przebiegało tak,
jakbyś tego sobie życzył. Wiele spraw ułoży się
inaczej. Ale nie ma powodu do niepokoju. Wszy-
stko się unormuje w kilku najbliższych dniach i
tygodniach. Nastąpią pozytywne zmiany w spra-
wach sercowych. Wiele będzie zależało od Two-
jej inicjatywy. 
SKORPION Z powodu pewnego wydarzenia
będziesz musiał zmienić swoje plany. Nie powi-
nieneś z nich jednak rezygnować. Wszystko

można załatwić w późniejszym terminie. A na-
prawdę warto. Sytuacja finansowa się unormuje
i nie będziesz już miał tego typu problemów.
Bardzo dobrze zapowiada się początek przyszłe-
go tygodnia. 
STRZELEC Wiele spraw się nałoży, toteż z
niektórych rzeczy będziesz musiał zrezygno-
wać. Nie możesz być jednocześnie w dwóch
tych samych miejscach. Będziesz musiał zde-
cydować co jest najważniejsze i to sprawi Ci
najwięcej kłopotu. Sprawy sercowe ułożą się
tak, jak to sobie wyobrażałeś. 
KOZIOROŻEC Jesteś ostatnio przygnębiony.
Nie masz ochoty na podejmowanie nowych dzia-
łań, wydaje Ci się, że nic nie ma sensu. Warto
byłoby się odprężyć. Za mało czasu poświęcasz
na wypoczynek. Ciągła praca i pośpiech przy-
czynia się do takiego samopoczucia. Postaraj się
coś zmienić. 
WODNIK Tydzień będzie bardzo udany. Ważne
tylko, abyś nie siedział w domu z założonymi
rękami. Postaraj się wykorzystać wszystkie na-
darzające się okazje. Zobaczysz, że wiele możesz
zyskać przy niewielkim zaangażowaniu. Sytu-
acja finansowa tymczasem bez zmian. 
RYBY Dokładnie przemyśl swoje decyzje. Nie
możesz teraz poddawać się impulsom. Emocje
nie mogą wpływać na tak ważne dziedziny Two-
jego życia. Tylko zachowanie rozsądku może
pozytywnie zaowocować. Choć nie jest łatwo
kierować się tylko rozsądkiem... 

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

U S Ł U G I 

www.expressem.eu

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

◆ SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie
("pełna własność" z KW) położone jest w
Świdnicy na Osiedlu Młodych w atrakcyj-
nym budynku wybudowanym metodą tra-
dycyjną - z cegły w 1993r. Składa się z 4
pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc
o łącznej powierzchni 75 m kw. oraz du-
żego balkonu a także piwnicy 5 m kw..
Położenie lokalu na 4/4 piętrze. Ściany
malowane farbami emulsyjnymi, na pod-
łogach mozaika parkietowa. Łazienka ob-
licowane glazurą.Cena 340 000 zł - do
negocjacji! Kontakt: 600 950 193 w godz.
10 - 21.

◆ Sprzedam mieszkanie w Świebodzicach,
57 m kw., po generalnym remoncie. Tel.
721 397 188.

N I E R U C H O M O Ś C I
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III piętro, do wykończenia, Cen-

trum, cena 225.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,

Centrum 375.000 zł

10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,

Centrum 350.000 zł 

0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-

lice ul. Pakowej 220.000 zł 

0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,

okolice Saperów, 311.000 zł

0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do

remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł

0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,

190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewani emiejskie, oś.

Młodych 420.000 zł

0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie elektrczne -

kominkowe, Zarzecze 264.000 zł

0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewani emiejskie -

309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący,

Bystrzyca Dolna 430.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,

Centrum 375.000 zł

0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,

101.550 zł

0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.

17,14a - 1.650.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -

265.000 zł

0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł

0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,

10 km od Świdnicy, 198.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -

265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,

ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł 

10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV piętro - winda, wysoki

standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media

10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I piętro, winda, miejsce

parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł

0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł

0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000 zł

0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł

009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260 zł

0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.

0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 zł/m kw.

0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/m kw.

0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 150 zł/m kw.

0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m

kw.

0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ

0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ

0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł

0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł

0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł

0-5099 19 a,Olszany,100.000zł

0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie

gazowe, Zawiszów 3.500 zł

0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,

okolice ul. Saperów 1.700 zł

0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze

socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.

10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro, 3.000 zł

0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla

kamienicy, Centrum 419.000 zł

0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłownia dla

kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz

0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000

zł netto

0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe +

zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto

0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +

zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media

0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice

Centrum 1.000 zł

0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy

389.000 zł

0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice 110.000

zł netto

0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł

netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący, Bystrzyca Dolna

430.000 zł

0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostojący, 10 km od

Świdnicy 890.000 zł

0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej

dzielnicy, 1.250.000 zł

0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,

działka 45,66 a, 2.850.000 zł

0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł

0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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