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Świdnica

ŚWIDNICA - MIASTO NA ZAWSZE ROZKOPANE

W skrócie...
WYSTAWA CZASOWA: ŚWIDNICKA
WYSTAWA PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA Z 1892 R.
do 26.06.2022, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
nowa˛ wystawe˛ czasowa˛ "Świdnicka Wystawa Przemysłu i Rzemiosła z 1892 roku w
ówczesnej prasie śla˛skiej", która˛ be˛dzie
można zwiedzać od soboty 14 maja. Ekspozycja poświe˛cona jest doniosłemu wydarzeniu jakim dla Świdnicy i jej mieszkańców
była przygotowana 130 lat temu wystawa.
Wste˛p N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica
A LCHE MIA TEATRALNA: WARSZTATY DRAMATOPISARSKIE Z
MATEUSZEM PAKUŁA˛
10.06-11.06.2022, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe warsztaty dramatopisarskie, które
poprowadzi Mateusz Pakuła (dramatopisarz
i dramaturg, adaptator, reżyser teatralny i
radiowy). 10 czerwca - 15.00-18.00 11
czerwca - 10.30-14.30 ilość miejsc ograniczona zapisy h.szymanska@sok.com.pl
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; 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
oraz na 15-lecie Ogólnopolskiej Biesiady
Literackiej.
Wste˛pwolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator MBP
WALDEMAR MALICKI: "Naga prawda o klasyce"
10.06.2022, godz. 20:00
Czteroosobowy zespół zaprasza na muzyczne widowisko obfituja˛ce w abstrakcyjny humor, krótkie obserwacje obyczajowe i mnóstwo dystansu do samego siebie i otaczaja˛cego nas świata. To inteligentna rozrywka,
gdzie skecze muzyczne zderzaja˛ sie˛ z aktualnymi anegdotami.
Wste˛p 120 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
Zapraszamy do udziału w TURNIEJU
JEDNEGO WIERSZA
11.06.2022, godz. 12:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza do udziału w TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA, który odbe˛dzie sie˛ podczas
XV Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej 11 czerwca 2022 r.
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator MBP
P O LS K O-U KR AIŃ SK I F EST YN
SPORTOWO-REKREACYJNY
12.06.2022, godz. 12:00

W ostatnich latach Świdnica ma szcze˛ście do utrudnień w komunikacji spowodowanych "wykopkami" na miejskich traktach samochodowych.
Poczynaja˛c od robót zwia˛zanych z przyła˛czeniem praktycznie wszystkich budynków do sieci
ciepłowniczej MZEC, a kończa˛c na aktualnie rozrytej (chyba przez poszukiwaczy "Złotego pocia˛gu")
Alei Niepodległości.
Ale to dopiero preludium tego co czeka świdniczan w przypadku realizacji projektu przebiegu
przez miasto trasy kolei dużych pre˛dkości (KDP).
Bo zakres prac budowlanych tego wariantu inwestycji to nie tylko wyburzenia starych i nowych
budynków mieszkalnych oraz roboty drogowe w okolicy dworca Świdnica Miasto ale też zmiany
sie˛gaja˛ce obszarem ulic Brackiej, Kanonierskiej i Śla˛skiej.
Władze miasta zadeklarowały poparcie dla tzw. Wariantu "-1" tj. podziemnego przejazdu KDP
pod obecnymi rogatkami kolejowymi na ulicach Wałbrzyskiej i i Komunardów, uznaja˛c że docelowo
rozwia˛że to problem zatorów komunikacyjnych w śródmieściu.
To poparcie trasy KDP dewastuja˛cej także okoliczne wioski Bystrzyce˛, Witoszów i Mokrzeszów.
Zmieniaja˛ce całkowicie ich krajobraz i powoduja˛ce wyburzenia wielu domów mieszkalnych.
To jest cena rozwia˛zania korzystnego (zdaniem UM w Świdnicy) rozwia˛zania projektowego.
Nie znalazł ich uznania tzw. "wariant samorza˛dowy", którego trasa nie powoduje takich szkód
w mieście i gminie Świdnica.
Wariant "-1" to taki troche˛ "odgrzewany kotlet" przeje˛ty po ekipie poprzedniego prezydenta
miasta Wojciecha Murdzka, który w skrócie można nazwać idea˛ poła˛czenia parków przy ulicach
Sikorskiego i Pionierów nad tunelem kolejowym o długości 1800 m.
Z tym że wariant budowy KDP to znacznie wie˛ksza ingerencja w obecna˛ zabudowe˛ i infrastrukture˛ drogowa˛ miasta i brak efektownego elementu "zielonego".
Po pierwsze, szerzej: bo kilka torów wie˛cej wraz z infrastruktura˛ kolejowa˛.
Po drugie nie tunel zamaskowany nasadzeniami drzew lecz głe˛boki i szeroki rów z mostami
drogowymi na odcinkach skrzyżowań z ulicami Wałbrzyska˛ i Komunardów.
Po trzecie jeśli zostana˛ zrealizowane zamierzenia inwestora tj. CPK to dworzec w centrum miasta
stanie sie˛ we˛złem nie tylko przewozów pasażerskich ale i towarowych.
Czyli ułatwiony zostanie przejazd samochodów w miejscach obecnie istnieja˛cych rogatek
kolejowych i zwie˛kszy sie˛ ilość pojazdów. Be˛dzie brakowało miejsc parkingowych i zaplecza
logistycznego pocia˛gów towarowych i osobowych.
Podczas konsultacji społecznych projektanci trasy KDP z firmy BBF skrze˛tnie pomijali ten temat
sugeruja˛c że stacja Świdnica Miasto be˛dzie obsługiwać ruch pasażerski.
Jest to kłamstwo.
Opieraja˛c sie˛ na informacjach przekazywanych w mediach przez Patryka Wilda, radnego sejmiku
dolnośla˛skiego a jednocześnie przewodnicza˛cego komponentu kolejowego w zespole doradczym
pełnomocnika rza˛du ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, prawda wygla˛da zgoła odmiennie.
Pan Patryk Wild przedstawiaja˛c sie˛ jako współtwórca koncepcji CPK informuje że:
Nowe linie kolejowe na obszarach peryferyjnych be˛da˛ miały charakter uniwersalny.
Be˛da˛ nimi jeździć pocia˛gi osobowe i towarowe razem.
Nowe odcinki odcia˛ża˛ też sieć istnieja˛ca˛, po której łatwiej be˛dzie można transportować towary.
Przedstawia też koncepcje˛ przewozów intermodalnych maja˛ca˛ być konkurencja˛ dla przewozów
drogowych i działaja˛cych systemów typu np. Inpost (czyli rozwia˛zuje problemy których nie ma).
Źródło informacji: portal Rynek Lotniczy.
Pan Patryk Wild przedstawiany jest jako aktywista kolejowy. Dla mnie określenie aktywista
dalekie jest od słowa profesjonalista. Trafniejsze jest że to entuzjasta kolei.
Co ciekawe Pan Patryk Wild świadczy odpłatnie usługi doradcze w zakresie przebiegu linii KDP
przez Świdnice˛ w Urze˛dzie Miejskim w Świdnicy, co jest sytuacja˛ troche˛ dwuznaczna˛.(źródło:
elektroniczny rejestr umów UM w Świdnicy). Prywatnie Patryk Wild jest bratem prezesa spółki
Centralny Port Komunikacyjny, Mikołaja Wilda.
Pytanie czy koncepcja stworzenia w centrum Świdnicy we˛zła kolejowego to właściwy sposób
na "odkorkowanie" miejskich ulic?
Czy rozwia˛zuja˛c problem 2 przejazdów kolejowych "przy okazji" budowy kolei dużych pre˛dkości władze miasta nie funduja˛ swoim mieszkańcom innych, znacznie poważniejszych?
I to nie tylko w trakcie budowy linii KDP ale i w okresie późniejszym, kiedy to nowe centrum
kolejowe be˛dzie funkcjonowało.
Zamiast upychać kolejne funkcje obiektów użyteczności publicznej w centrum starego miasta
warto zauważyć że Świdnica rozwine˛ła sie˛ w kierunku północnym i tam ulokowana jest wie˛kszość
budynków mieszkalnych. A bariera˛ mie˛dzy starym centrum a osiedlami Zawiszów i Osiedle Młodych
sa˛ skrzyżowania z droga˛ krajowa˛ nr 35, na której jest tylko jedno rondo na granicy miasta.
Że znacznie wydajniejszym komunikacyjnie rozwia˛zaniem w centrum miasta byłyby ronda
zamiast skrzyżowań ze światłami.
A wracaja˛c do przejazdów kolejowych na ulicach Wałbrzyskiej i Komunardów może warto
wrócić do rozmów z operatorem kolei PLK na temat modernizacji linii Kamieniec Za˛bkowicki Legnica.
Może byłoby to taniej i mniej destrukcyjnie dla miasta.
Makarewicz J.H.
Świdnica

PODZIE˛KOWANIA DLA WOLONTARIUSZY
W poniedziałek, 6 czerwca w teatrze miejskim odbyła sie˛ uroczysta gala podczas której każdy
wolontariusz z Centrum Pomocy Ukrainie otrzymał symboliczne "dzie˛kuje˛", czyli dyplom oraz
cia˛g dalszy na str. 3
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Bieg przeszkodowy Runmageddon dla dzieci, wielka strefa dmuchańców, pole do minigolfa, animacje, zabawy zre˛cznościowe, turnieje dla dzieci i dorosłych, pokazy sportowe i modeli lataja˛cych, prezentacje świdnickich klubów i stowarzyszeń sportowych, czy
wreszcie otwarta symultana z polska˛ arcymistrzynia˛ szachów...
Wste˛p wolny; miejsce: OSiR, ul. Śla˛ska 35;
organizator: ŚOSIR, UM Świdnica
ALCHEMIA TEATRALNA: "na pewno
(nie)INSTRUKCJA obsługi betonu"
12.06.2022, godz. 18:00
Alchemia teatralna serdecznie zaprasza na
nowy pokaz "na pewno (nie)INSTRUKCJA obsługi betonu" przygotowany na
podstawie sztuki Karoliny Warzechy. Dramat ten został nagrodzony w organizowanym przez Świdnicki Ośrodek Kultury
Ogólnopolskim Konkursie Sztuka Teatralna w 2020 roku. Pokaz przygotowuje grupa młodzieżowa.
Wste˛p wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
"MISTRZ I UCZEŃ" - WYSTAWA K. I
E. KAMIANOWSKICH
15.06.2022, godz. 18:00
Katarzyna Kamianowska i jej córka Eliza
Kamianowska zaprezentuja˛ w świdnickiej
Galerii Fotografii podwójna˛ wystawe˛ swoich prac: różne pokolenia, różne optyki i
różne techniki.
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
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szklanego "aniołka szcze˛ścia" wykonanego przez Magdalene˛ i Andrzeja Kucharskich. Przedstawiciele firm odebrali natomiast ceramiczne serca autorstwa Elżbiety Tarnawskiej.
Przygotowano ponad 300 podzie˛kowań dla wolontariuszy i prawie 30 dla firm - dla tych, którzy
zaangażowali sie˛ w pomoc uchodźcom z Ukrainy.
- Żadne słowa nie oddadza˛ mojej wdzie˛czności dla Was wszystkich. Od pierwszego dnia
napaści zbrojnej Rosji na Ukraine˛, byliście zawsze gotowi do niesienia pomocy uchodźcom.
Świdnica ma najlepszych wolontariuszy na świecie! - mówiła prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Swoim wyste˛pem gale˛ uświetniła grupa taneczna i wokalna z Klubu Migranta Kalejdoskop
Talentów oraz solistki szkolnego chóru Pryma Voce z III Liceum Ogólnokształca˛cego w Świdnicy
wraz z uczniami oddziału przygotowawczego.
foto: Daniel Ge˛bala/UM Świdnica

cia˛g dalszy na str. 4

"MUZYKA MI LEŻY" W PARKU CENTRALNYM
18.06-27.08.2022, godz. 20:00
Rozpocze˛ty w zeszłym roku na dziedzińcu
Wieży Ratuszowej cykl koncertów, powraca
w nowej odsłonie. Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza tym razem przed scene˛ plenerowa˛ Klubu Łaźnia, gdzie od czerwca do
sierpnia be˛dzie można zobaczyć i usłyszeć
artystów prezentuja˛cych rock, pop, blues,
country i etno-folk.
Wste˛p wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Ludowy 5; organizator: ŚOK

www.taxi-swidnica.pl
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Świdnica

NOWY PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Z nowych urza˛dzeń zabawowych na placu zabaw be˛da˛ mogły już niedługo korzystać dzieci z
Przedszkola Miejskiego nr 15 w Świdnicy przy ul. Ofiar Oświe˛cimskich. Wyeksploatowane przyrza˛dy zasta˛pione zostana˛ nowoczesnymi, estetycznymi i bezpiecznymi urza˛dzeniami.
DZIKI KONCERT #2
26.06.2022, godz. 17:00
Długo wyczekiwany kolejny DZIKI koncert
świdnickiego Dzikiego Chóru pod dyrekcja˛
Katarzyny Szymko-Kawalec. W repertuarze
jak zwykle mieszanka najprzeróżniejszych
stylów i gatunków - pieśni afrykańskie, muzyka gospel, a także autorskie kompozycje
pisane specjalnie dla dzikiego zespołu przez
K. Szymko-Kawalec.
Wste˛p 10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
FESTIWAL MIEJSKIEGO SZKICOWANIA
11.08-14.08.2022, godz. 17:00
Pierwsze sto osób, które zapisza˛ sie˛ na udział
w festiwalu, otrzyma identyfikator uprawniaja˛cy do zniżek u naszych partnerów oraz
torbe˛ z prezentami od naszych sponsorów.
Uczestnicy be˛da˛ też mogli zdobyć w festiwalowych konkursach rozmaite nagrody.
Wste˛p wolny; miejsce: Świdnica; organizator: ŚOK

Zamontowane zostana˛ dwa duże zestawy zabawowe oraz domek ze zjeżdżalnia˛. W pierwszej
kolejności usunie˛to stare urza˛dzenia i rozebrano betonowe podłoże. Naste˛pnie wykonany zostanie
chodnik z kostki betonowej i drewniany podest, a także słupy do zadaszenia płóciennego.Uzupełnionybe˛dzie również trawnik.

FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
22.07-31.07.2022, godz. - 17:00
Dzie˛ki konsekwencji w da˛żeniu do pie˛kna,
spotkania, innowacyjności, otwartości i
wrażliwości Festiwal Bachowski stał sie˛ jednym z najwie˛kszych i najważniejszych wydarzeń muzyki klasycznej w Polsce oraz niezwykłym zjawiskiem kulturalnym na europejskiej scenie muzycznej.
Wste˛p wolny; miejsce: Świdnica i okolice;
organizator ŚOK
**********************************
Wybrane...
V KONCERTY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
4 czerwca 2022 - 19 czerwca 2022
Wste˛p wolny
Po raz pia˛ty koncerty kameralne z cyklu
"Koncerty Ziemi Świdnickiej" odwiedza˛
okolice Świdnicy!
Trzy koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu muzyków ze Świdnicy i innych miejsc
Polski odbe˛da˛ sie˛ już w niebawem. Spotkamy sie˛ w Pszennie, Grodziszczu i Bojanicach w trzy czerwcowe dni, by usłyszeć
lokalne organy w urokliwych zaka˛tach powiatu świdnickiego i zwiedzić tamtejsze
świa˛tynie.
10.06.2022, PIA˛TEK, godz. 18:30
czas: ok. 60 min.
Kościół pw. św. Mikołaja w Pszennie
Reed Connection (Zielona Góra) - trio stroikowe
Michał Mogiła - obój
Jarosław Podsiadlik - klarnet
Rafał Dołe˛ga - fagot
W programie: A. Vivaldi, J. Haydn, W.A.
Mozart

Wykonawca˛zadania jest wyłoniona w drodze przetargu Grupa EPX Paweł Matera.Prace realizowane sa˛ na podstawie dokumentacji wykonanej przez ABM Projekt, Usługi Projektowe, mgr inż.
arch. Adam Ma˛drzak.Zgodnie z umowa˛ powinny zakończyć sie˛ one 21 czerwca. Koszt inwestycji to
270 tys. zł.
foto: W.Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy
Świdnica

ZAPRASZAMY NA FESTYN EKOLOGICZNY
"CZYSTA ŚWIDNICA"
W pia˛tek, 10 czerwca od godz. 10.00 na świdnickim Rynkurozpocznie sie˛ Festyn Ekologiczny
"Czysta Świdnica" organizowany przez Wydział Gospodarki Odpadami Urze˛du Miejskiego. Wydarzenie zainauguruje otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej w budynku Miejskiego Centrum
Wspierania Inicjatyw, Rynek 39-40. Udział wfestynie zapowiedziała Ambasador Kanady w Polsce i
Białorusi ,LeslieScanlon.
Liczne atrakcje dla najmłodszych świdniczanzorganizuje m.in. Fundacja "Odzyskaj Środowisko". Wspólnieposzukamy odpowiedzi na pytanie: jak pszczoły trafiaja˛ do uli z recyklingu?Poznamy
smak pyłku pszczelego, miodu koniczynowego i miodowych żelków, odtańczymy pszczeli taniec,
cia˛g dalszy na str. 6
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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
WSTE˛P WOLNY!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Koncerty dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
Dyrektor artystyczny: Zuzanna Bator
Organizator: Fundacja Dobrej Muzyki
Mecenasi: Przyjaciele Dobrej Muzyki
Partnerzy: Gmina Świdnica, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Parafia w Pszennie,
Parafia w Grodziszczu, Parafia w Bojanicach
A LCHE MIA TEATRALNA: WARSZTATY DRAMATOPISARSKIE Z
MATEUSZEM PAKUŁA˛
10.06-11.06.2022, godz. 15:00
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe warsztaty dramatopisarskie, które
poprowadzi Mateusz Pakuła (dramatopisarz
i dramaturg, adaptator, reżyser teatralny i
radiowy).
10 czerwca - 15.00-18.00
11 czerwca - 10.30-14.30
ilość miejsc ograniczona
zapisy h.szymanska@sok.com.pl
Mateusz Pakuła - dramatopisarz i dramaturg,
adaptator, reżyser teatralny i radiowy. Wielokrotnie nagradzany za swoje sztuki, adaptacje i spektakle. Laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Wydał sześć ksia˛żek z
dramatami. Jego najważniejsze realizacje teatralne w ostatnim czasie to Lem vs P. K.
Dick i Pluton p-brane w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie, Chaos pierwszego poziomu
w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie,
W ogień! w Teatrze Słowackiego w Krakowie, w reżyserii Wojtka Klemma i Wieloryb
the Globe, w reżyserii Evy Rysovej. Jako
dramaturg i autor adaptacji współtworzył
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sprawdzimy, czym różni sie˛ smok od smogu, zagramy w EKOmilionerów.Dla dzieci przygotowane
zostana˛ również dmuchańce oraz stanowisko do malowania twarzy.
- Licze˛, że festyn ekologiczny, który be˛dzie propagował selektywna˛ zbiórke˛ odpadów, uświadomi
mieszkańcom, jak łatwo jest dbać o środowisko naturalne, pokazuja˛c przy tym poprawne zasady
recyklingu. Mam nadzieje˛, że nasze działania spodobaja˛ sie˛ mieszkańcom, a wydarzenie które
organizujemy be˛dzie odbywało sie˛ cyklicznie - mówi Krystian Werecki, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami Urze˛du Miejskiego w Świdnicy.
W Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnejbe˛dzie można podziwiać wystawe˛ prac Katarzyny Samczyńskiej w nurcie Trash Art zrealizowana˛ w ramach projektu Elektryczne Śmieci.Zatopione kable, druty, fragmenty aluminium, miedzi i drewna pochodza˛ce z recyklingu elektrycznych
śmieci to motywy przewodnie dwóch niezwykłych kolekcji zaprojektowanych i wykonanych przez
Katarzyne˛ Samczyńska˛, absolwentke˛ Akademii Sztuk Pie˛knych w Łodzi. "Beeżuteria" poprzez
kształty i kolory nawia˛zuje do pszczół, z kolei Ogrody w Szkle stanowia˛ zaproszenie do świata natury
w wydaniu eko.
OrganizacjaOdzysku Opakowań "Biosystem" i Klub Szachowy "MIKAMA" Świdnica, zapraszaja˛ tego dnia do udziału w Eko-LOGICZNYM Turnieju Szachowym. Na zwycie˛zców czekaja˛
medale z elektrośmieci i bilety na ogólnopolski turniej szachowy. Zawodnicy grać be˛da˛ przy
wykorzystaniu figur i pionów z elektrycznych śmieci. Na zgłoszenia uczniów szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i dorosłych czekamy do 8 czerwca pod adresem szachygaluszka@gmail.com
lub na Platformie Chessarbiter.
Ponadto przygotowane zostanie laboratorium młodego chemika pod nazwa˛ "Czyste powietrze
wokół nas", pszczele warsztaty, ul z recyklingu, gra EKOmilionerzy, ka˛cik eko-melomana oraz strefa
zabawy z panem Błyszczakiem bohaterem "Czystej Świdnicy".
OSiR Świdnica

Pie˛kna pogoda, pie˛kna frekwencja. Za nami majowy
Świdnicki Czwartek Lekkoatletyczny
160 uczestników zgromadziła majowa edycja Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych.
Spotkaliśmy sie˛ w czwartek, 12 maja na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego. Ostatni w
tym roku szkolnym ŚCZL odbe˛dzie sie˛ 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
ciesza˛ce sie˛ coraz wie˛kszym zainteresowaniem konkurencje techniczne - skok w dal i pchnie˛cie kula˛.
Uzyskano wiele wartościowych rezultatów, a pie˛kna pogoda sprzyjała biciu "życiówek".
Wydarzenie współorganizowane jest Świdnicka˛ Grupe˛ Biegowa˛, Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Powiatowe Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy, Urza˛d Miejski w
Świdnicy, Lokalna˛ Organizacje Turystyczna˛ Ksie˛stwo Świdnicko-Jaworskie oraz wielokrotnego
medaliste˛ Mistrzostw Polski w skoku w dal Mateusza Jopka.
BIEG DZIEWCZE˛TA (2017 i MŁODSZE) - 60 METRÓW
1. Nadia Budny (Świdnica) 2. Ewa Wełna (Świdnica) 3. Kornelia Mikunda
BIEG CHŁOPCY (2017 i MŁODSI) - 60 METRÓW
1. Mieszko Lewandrowski (Świebodzice) 2. Adam Dziedzic (Świdnica) 3. Tymoteusz Gryka
(Świdnica)
BIEG DZIEWCZE˛TA (2015-2016) - 100 METRÓW
cia˛g dalszy na str. 8

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych

TECHNIK WETERYNARII
Od 2014 roku przy ulicy Traugutta 7 w Úwidnicy z powodzeniem funkcjonuje
Technikum Ortopedyczne. Od wrzeúnia 2022 roku zostanie równieý uruchomiony nowy kierunek: TECHNIK WETERYNARII.
Obecnie zdecydowaliúmy siæ poszerzyã ofertæ edukacyjnà o Technikum
Weterynaryjne, jest to nowoúã na rynku edukacyjnym w naszym regionie.
Wielu techników weterynarii jest "praw¹ rækà" weterynarza. Asystujà przy
zabiegach, w tym chirurgicznych, wykonujà zabiegi fizykoterapeutyczne, podajà
zlecone leki, opiekujà siæ zwierzætami w rekonwalescencji. Ponadto mogà znaleêã zatrudnienie w fermach, zakùadach hodowli zwierzàt, zakùadach przetwórstwa spoýywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.
Osoby koñczàce naukæ w naszej szkole zdajà maturæ i egzamin zawodowy.
Absolwenci mogà podjàã pracæ lub rozpoczàã studia na wybranym przez
siebie kierunku.
Wiedza i umiejætnoúci zdobyte podczas piæcioletniej nauki sà bardzo dobrym
przygotowaniem do podjæcia studiów na wydziale medycyny weterynaryjnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do zapoznania siæ z ofertà szkoùy na stronie www.toswidnica.pl oraz wziæcia udziaùu w rekrutacji.

Technikum Weterynaryjne i Technikum Ortopedyczne
w Úwidnicy
ul. Traugutta 7, 58-100 Úwidnica
tel. 74 85 13 157
tel. 507 466 607
www.toswidnica.pl
sekretariat@sced.pl
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m.in. takie spektakle jak: Konformista 2029
w reżyserii Bartosza Szydłowskiego, czy
Wojna polsko-ruska pod flaga˛ biało-czerwona˛ i Paw królowej w reżyserii Pawła Świa˛tka. W ubiegłym roku ukazał sie˛ jego debiut
prozatorski Jak nie zabiłem swojego ojca i
jak bardzo tego żałuje˛.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodza˛cych z Funduszu Promocji Kultury
ALCHEMIA TEATRALNA: "NA PEWNO (NIE)INSTRUKCJA OBSŁUGI BETONU"
12.06.2022, godz. 18:00
Wste˛p wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
Alchemia teatralna serdecznie zaprasza na
nowy pokaz "na pewno (nie)INSTRUKCJA
obsługi betonu" przygotowany na podstawie
sztuki Karoliny Warzechy. Dramat ten został
nagrodzony w organizowanym przez Świdnicki Ośrodek Kultury Ogólnopolskim Konkursie Sztuka Teatralna w 2020 roku. Pokaz
przygotowuje grupa młodzieżowa Alchemii
z instruktorem Andrzejem Błażewiczem.
W dalekiej, daaalekiej przyszłości. Za sklejkowymi ścianami, za metalowymi stelażami, za żelbetonowymi górami be˛dzie betonowa Ziemia. Betonowy świat z betonowymi ludźmi o betonowych umysłach. Betonowe mieszkalne bloki betonu be˛da˛ sie˛ trzymały dzie˛ki metalowym rusztowaniom. W blokach mieszkać be˛da˛ betonowi ludzie o betonowych umysłach każdy be˛dzie miał cegłopsa albo cegłokota, czasami kostkobrukowopapużke˛. Betonowo nieśmiertelne rodziny mieszkaja˛ce w blokach z betonu be˛da˛
miały walec lub koparke˛ Mecalac 12MTX,
żeby móc jeździć do pracy lub na zakupy do
Betonki. Ważnym punktem, który powinien
odwiedzić każdy mieszkaniec betonowej
Ziemi to Muzeum Betonu i Konstrukcji Betonowych znajduja˛ce sie˛ w stolicy Betono-
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1. Liliana Zienkiewicz (Świdnica) 2. Lena Demczyszak (Czechy) 3. Martyna Lewandrowska (Świeb.)
BIEG CHŁOPCY (2015-2016) - 100 METRÓW
1. Jan Dziedzic (Świdnica) 2. Kostek Rychel (Świdnica) 3. Fabian Karakulski (Świdnica)
BIEG DZIEWCZE˛TA (2013-2014) - 200 METRÓW
1. Iza Majewska (Świdnica) 2. Tosia Cebo (Świdnica) 3. Anna Szczepańska (Jaworzyna)
BIEG CHŁOPCY (2013-2014) - 200 METRÓW
1. Bartosz Kurek (Grodziszcze) 2. Adrian Matyjak (Świdnica) 3. Łukasz Wełna (Świdnica)
BIEG DZIEWCZE˛TA (2011-2012) - 300 METRÓW. ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Zosia Malczyk (Świdnica) 2. Julia Zaruska (Świdnica) 3. Julia Klima (Świdnica) 55,31
BIEG CHŁOPCY (2011-2012) - 300 METRÓW. ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Igor Paszkowski (Domanice) 2. Borys Świe˛cicki (Świdnica) 3. Kamil Ulfik (Świdnica)
BIEG DZIEWCZE˛TA (2009-2010) - 600 METRÓW. ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH 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 OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Oskar Walewski (Świdnica) 2010 2. Adam Andrzejewski (Witoszów) 2010 3. Jan Olszewski
(Witoszów) 2010
BIEG DZIEWCZE˛TA (2007-2008) - 1000 METRÓW
1. Martyna Budzyń (Witoszów) 2. Wiktoria Molińska (Świdnica) 3. Aleksandra Denysiewicz
(Świdnica)
BIEG CHŁOPCY (2007-2008) - 1000 METRÓW
1. Wiktor Terka (Pogorzała) 2. Dorian Pyk (Świdnica)
SKOK W DAL DZIECZE˛TA (2010, 2011 i młodsze). . ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Julia Klima 2011 (Świdnica) 2. Zosia Malczyk 2011 (Świdnica) 3. Julia Zaruska 2011
(Świdnica)
SKOK W DAL DZIECZE˛TA (2009). ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Ewelina Szczepańska (Żarów) 2. Judyta Szydłowska (Witoszów)
SKOK W DAL CHŁOPCY (2010, 2011 i młodsi) ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Maciej Cisek 2010 (Świdnica) 2. Igor Paszkowski 2011 (Domanice) 3. Jan Sowa (Bystrzyca)
SKOK W DAL CHŁOPCY (2009). ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH
CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Patryk Mizuła 2009 (Świdnica) 2. Szymon Wiśniewski 2009 (Świdnica) 3. Filip Turek 2009
(Witoszów Grn.)
PCHNIE˛CIE KULA˛ DZIEWCZE˛TA (2009) - 2 kg. . ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Judyta Szydłowska 2009 (Witoszów) 2. Zuzia Ucieszyńska 2009 (Wieruszów) 3. Emilia
Buda 2009 (Świdnica)
PCHNIE˛CIE KULA˛ CHŁOPCY (2009) - 3 kg. . ELIMINACJA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH
1. Szymon Wiśniewski 2009 (Świdnica) 2. Filip Turek 2009 (Witoszów G.) 1. Maciej Cisek
2010 (Witoszów)
cia˛g dalszy na str. 10
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MDK Świdnica

OSKAR PEREK Z BRA˛ZOWYM MEDALEM
Nasz reprezentant Oskar Perek zdobył bra˛zowy medal w Mistrzostwach Dolnego Śla˛ska Juniorów w Szachach Klasycznych! Mistrzostwa były rozgrywane w dniach 04-05.06.2022 r w Świdnicy.
Arena˛ zmagań dla ponad 220 młodych szachistek i szachistów z całego Dolnego Śla˛ska była hala
wozowie. W Muzeum Betonu i Konstrukcji
Betonowych najważniejszym eksponatem
be˛dzie Ostatni Żywy Człowiek ze skóry i
kości zamknie˛ty w niespotykanym już urza˛dzeniu w Wielkim Szklanym Słoiku..
Ś fragment sztuki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodow
"MISTRZ I UCZEŃ" - WYSTAWA K. I
E. KAMIANOWSKICH
15.06.2022, godz. 18:00
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
Katarzyna Kamianowska urodzona w Świebodzicach, aktualnie mieszka w Świdnicy.
Ukończyła z wyróżnieniem Instytut Sztuk
Pie˛knych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, o kierunku Edukacja
Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
ze specjalizacja˛ arteterapeuty. Dyplom z malarstwa otrzymała w pracowni Malarstwa
Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie
prowadzonej przez prof. dr hab. Jacka Wojciechowskiego. Dyplom z rzeźby uzyskała
pracuja˛c pod merytoryczna˛ opieka˛ dr hab.
Ireneusza Wydrzyńskiego. Laureatka konkursów m.in. Rysunku Satyrycznego im.
Eryka Lipińskiego i uczestniczka wielu wystaw ogólnopolskich, indywidualnych i

sportowa przy SP nr 1. Oskar graja˛c w poła˛czonej grupie dziewcza˛t i chłopców do 16 lat (25
uczestników, roczniki 2006-2007) zdobył 5 pkt. z siedmiu partii (5 wygranych i 2 porażki) i zaja˛ł
trzecie miejsce. Mistrzem w tej grupie został Tymoteusz Bem (KSz Wratislavia Wrocław) - 6 pkt.,
który przegrał tylko jedna partie˛ - właśnie z Oskarem. W grupie dziewcza˛t do lat 12 ósme miejsce
zaje˛ła Julia Klima (wśród 15 uczestniczek).
Wyniki wszystkich reprezentantów GAMBITU MDK Świdnica:
Dziewcze˛ta do 8 lat: 13. Jagoda Banasik
Chłopcy do 8 lat: 18. Marcin Karaś, 20. Kamil Walczak, 29. Aleksander Tomczyk
Dziewcze˛ta do 10 lat: 15. Natalia Karaś, 19. Marianna Ligierko
cia˛g dalszy na str. 11
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zbiorowych z rysunku, malarstwa, rzeźby i
ceramiki.
Podstawowa˛ cze˛ść ekspozycji stanowi sześć
monochromatycznych obrazów z kontrastowym akcentem. Barwa jest symboliczna i
nadaje im kierunek interpretacyjny, pomocny w rozszyfrowaniu kodu artefaktów semiotycznych. Sa˛ to oniryczne portrety emocji powia˛zanych z ważnymi aspektami życia, jak zdobywanie wiedzy, uwidocznione
w obrazie ŻÓŁTYM, który to kolor jest symbolem erudycji. RÓŻOWY jest wykładnia˛
lat dzieciństwa. Urzeczywistnianie marzeń
przywołuje SZMARAGDOWA ZIELEŃ.
Te˛sknote˛ za nieobecnymi, oddaje metafora
duchowości - INDYGO. Teoria miłości zawarta jest
w gora˛cej CZERWIENI, a religijna obłuda
osadzona w mrocznej CZERNI. W każdym
z obrazów dokonana została transformacja
rzeczywistości, gdzie postaci i zwykłe rzeczy, malowane w manierze swoistego realizmu, staja˛ sie˛ metaforycznymi rekwizytami.
Zostały wyobcowane z naturalnego dla nich
otoczenia i zestawione w nierealnych konfiguracjach. Moga˛ zaskakiwać i nadawać pozór tajemniczości, ewokuja˛c nastrój marzenia sennego. (KK)
Eliza Kamianowska (córka). Każdy etap
swej edukacji realizowała w innej cze˛ści
Polski. Absolwentka III Liceum Ogólnokształca˛cego im. M. Skłodowskiej-Curie w
Świdnicy. Interesuje sie˛ szeroko poje˛ta˛ sztuka˛. Tworzenie dzieł malarskich jest jednym
z jej wielu zainteresowań. W przyszłości
studentka wrocławskiej Akademii Sztuk
Pie˛knych.
Nie bez powodu seria obrazów otrzymała
tytuł zbiorowy "Efekt Aureoli". Jest to zjawisko polegaja˛ce na automatycznym przypisywaniu cech osobowości na podstawie
pierwszego wrażenia. Tendencja ta może
mieć charakter pozytywny lub negatywny.
Cykl płócien skupia sie˛ na pejoratywnym
wytworze naszej psychiki na temat napotkanych przez nas osób. Duża cze˛ść społeczeństwa oceniaja˛c wygla˛d danej osoby, co nie
powinno mieć miejsca, kieruje sie˛ stereotypami dotycza˛cymi koloru skóry, orientacji
seksualnej, modyfikacji ciała i indywidualnych cech wygla˛du. Na portretach widnieja˛
osoby czarnoskóre, co można poznać po rysach twarzy, które od wieków sa˛ ofiarami
stereotypów i oceniania po tzw. okładce.
Przedstawiciele tejże rasy ulegaja˛ rasizmowi, sa˛ seksualizowani i krzywdzeni. Wynika
to z ignorancji i niewiedzy ludzi, którzy
nigdy nie byli dyskryminowani, ze wzgle˛du
na pochodzenie. Kolejnym poruszonym
problemem społecznym jest negatywny odbiór osób wygla˛daja˛cych inaczej niż statystyczny Kowalski. Kiedy na ulicy zobaczymy człowieka w dredach, tatuażach, piercingu, kobiete˛ z ogolona˛ głowa˛, me˛żczyzne˛ w
długich włosach lub z makijażem, ogla˛damy
sie˛ za nimi. Jednak mam nadzieje˛, że wynika
to z podziwu dla osoby o takim wygla˛dzie,
a nie
z pogardy dla jej odmienności. W tych czasach osoby należa˛ce do społeczności
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Chłopcy do 10 lat: 18. Kornel Waligóra, 21. Ernest Turolski, 25. Michał Baranowski, 33. Bartosz
Drozdowski
Dziewcze˛ta do 12 lat: 8. Julia Klima, 14. Aleksandra Przychocka
Chłopcy do 12 lat: 14. Igor Śliwowski, 19. Jakub Bukowski, 26. Krzysztof Chrobak, 29. Jan
Mazurek, 31. Tomasz Mazurek
Chłopcy do 14 lat: 21. Samuel Jacek
Chłopcy do 16 lat: 3. Oskar Perek
Chłopcy do 18 lat: 15. Oskar Brzezicki
OSiR Świdnica

RUSZA SEZON
NA KORTACH!
Od wtorku, 7 czerwca zapraszamy miłośników tenisa do korzystania z kortów ziemnych
przy ulicy Śla˛skiej.
W tym sezonie administratorem kortów jest
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przy
sprzyjaja˛cej pogodzie korty czynne be˛da˛ codziennie od godziny 7.00 do 21.00. Rezerwacji
można dokonywać osobiście lub telefonicznie u
gospodarza obiektu - Stanisława Seweryna (tel.
509 855 137). W pierwszych dniach funkcjonowania do dyspozycji graczy oddane zostana˛ trzy
korty, kolejne dwa sa˛ w trakcie przygotowania.
CENNIK KORTÓW TENISOWYCH
◆ poniedziałek - pia˛tek godz. 7.00 - 15.00:
25,00 zł/godz.; godz. 15.00 - 21.00: 35,00
zł/godz.
◆ weekend, świe˛ta godz. 7.00 - 15.00:35,00zł
/godz.; godz. 15.00 - 21.00: 35,00 zł/godz.
Z regulaminem kortów można zapoznać sie˛ na stronie internetowej Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji pod adresem: https://www.osir.swidnica.pl/obiekty/obiekty/kort-tenisowy/
Przypomnijmy, że niezależnie od kortów przy ulicy Śla˛skiej, doste˛pny jest również samoobsługowy kort przy ulicy Pra˛dzyńskiego na Osiedlu Młodych.
OSiR Świdnica

LEKKOATLETYCZNY MITING
Takiej imprezy w naszym mieście nie było od lat, a dla zmodernizowanego w 2018 roku Stadionu
Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego be˛dzie to prawdziwy lekkoatletyczny chrzest bojowy. Już w
sobote˛, 11 czerwca obiekt be˛dzie gościł organizowany przez Dolnośla˛ski Zwia˛zek Lekkiej Atletyki
Dolnośla˛skie Zawody Lekkoatletyka dla każdego. Spodziewany jest przyjazd ponad pół tysia˛ca
zawodników i zawodniczek w kategoriach U 12 i U 14.

Zawody na stadionie rozpoczna˛ sie˛ o godzinie 12.00 i potrwaja˛ około sześciu godzin. W
programie sa˛ konkurencje biegowe indywidualne i sztafetowe, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczka˛
palantowa˛, pchnie˛cie kula˛. Ranga zawodów jest bardzo wysoka . Świdnicka impreza stanowi
jednocześnie kwalifikacje˛ do reprezentacji województwa na ogólnopolski finał, który 23 czerwca
odbe˛dzie sie˛ w Sieradzu.
Przymiarki do wła˛czenia świdnickiego stadionu do lekkoatletycznej mapy Dolnego Śla˛ska trwały
od kilku lat. Sytuacji nie ułatwiała jednak pandemia. Rozegranie w Świdnicy zawodów Lekkoatletyka
dla każdego pocza˛tkowo planowano w ubiegłym roku, ale ostatecznie miejsce w kalendarzu znalazło
sie˛ na rok 2022.
Wste˛p na zawody jest wolny. Zapraszamy do kibicowania młodym lekkoatletom!
cia˛g dalszy na str. 15
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OSiR Świdnica

SIATKÓWKA PLAŻOWA CHŁOPCÓW klas 7-8 SP
Pogoda dopisała i tym razem udało sie˛ przeprowadzić zawody z siatkówce plażowej. Już raz
przenoszony turniej Siatkówki plażowej chłopców klas 7-8 świdnickich szkół podstawowych odbył
sie˛ we wtorek 7 czerwca na boiskach OSIR Świdnica, organizatora "Współzawodnictwa szkolnego
2021-2022". W zwia˛zku ze zmiana˛ terminu z siedmiu wcześniej zgłoszonych reprezentacji do
LGBTQ+, również staja˛ sie˛ ofiara˛ efektu
halo. Kolory użyte do stworzenia serii, należa˛ do grona barw znajduja˛cych sie˛ na fladze
reprezentuja˛cej różnorodność osób należa˛cych do dyskryminowanej mniejszości.
Użycie innych, kontrastowych kolorów w
dziełach dodatkowo podkreśla indywidualność jednostek. Złote wykończenie portretów symbolizuje wspomniana˛ na pocza˛tku
aureole˛.
"MUZYKA MI LEŻY" W PARKU CENTRALNYM
18.06-27.08.2022, godz. 20:00
Wste˛p wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Ludowy 5; organizator: ŚOK
Zapraszamy na druga˛ edycje˛ cyklu koncertów prezentuja˛cych lokalnych artystów. W
tym roku spotykamy sie˛ w Parku Centralnym na plenerowej scenie Klubu Łaźnia
gdzie usłyszycie takie gatunki jak pop, rock,
blues, country czy etno-folk. Ponownie be˛da˛
czekać na Was nasze leżaki a dodatkowo
bogate menu i niepowtarzalna atmosfera
ogrodu Łaźni. W pierwszej odsłonie w daleki świat zabierze Was:
SREDNUSHA [etno-folk]
http://www.facebook.com/srednusha

zawodów przysta˛piły ostatecznie cztery drużyny. Najlepsi okazali sie˛ chłopcy z SP 8 pokonuja˛c w
grze każdy z każdym pozostałych rywali. Mecze rozgrywane były do dwóch wygranych setów każdy
do 15 punktów a każda drużyna liczyła dwóch zawodników plus rezerwowy. Zawodnicy oprócz walki
o punkty do świdnickiego współzawodnictwa rywalizowali o awans do dalszych szczebli rozgrywek.
Zwycie˛ska drużyna reprezentować be˛dzie Świdnice˛ w finale strefy wałbrzyskiej, który odbe˛dzie sie˛
w pia˛tek 10 czerwca również na boiskach OSIR Świdnica. Organizator na zakończenie przygotował
pamia˛tkowe medale oraz dyplomy. Wyróżnieni zostali też najlepsi zawodnicy zespołów: Alex
Niemczyk (SP 4), Mateusz Wacht (SP 6), Daniel Wielemborek (SP 8.), Alan Wajdzik (SP 315).
Końcowa klasyfikacja (z punktacja˛ do współzawodnictwa):
cia˛g dalszy na str. 16
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Bratnie dusze, które szukaja˛ jedności w różnorodności. W swojej idei próbuja˛ zjednoczyć różne kultury muzyczne, czasem oddalone od siebie tysia˛cami kilometrów. Muzyka tradycyjna to dla zespołu nie tylko inspiracja, ale przede wszystkim medium spotkania. Każda dusza z zespołu doświadcza i
wyraża pieśń w inny sposób. W tej różnorodności dźwie˛ki dusz wibruja˛ w jednym
wspólnym głosie, w jednym wspólnym "tu i
teraz". Skład: Artur Korzekwa (cajon/stopa/przeszkadzajki), Darek Piechowiak (puzon/tra˛bka), Ola Knaś (śpiew/akordeon), Paweł Cychowski (śpiew/gitara akustyczna),
Witold Kowaliszyn (cymbały strunowe/flety karpackie/duduk ormiański)
DZIKI KONCERT #2
26.06.2022, godz. 17:00
Wste˛p 10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK
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1. SP 8 - 10 pkt 2. SP 6 - 8 pkt 3. SP 315 - 7 pkt 4. SP 4 - 6 pkt
foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica
Polonia Stal Świdnica

GRALIŚMY I POMAGALIŚMY OLI I KAJTKOWI
Fantastycznym sukcesem zakończył sie˛ rozgrywany w ubiegły weekend na boisku w Roztoce
Charytatywny Turniej Piłki Nożnej "Gramy dla Oli i Kajtka". Zmagania przeprowadzone zostały w
czterech kategoriach wiekowych w znakomitej obsadzie drużyn z terenu aż pie˛ciu polskich województw. Podczas trwania akcji udało sie˛ zebrać
na leczenie i rehabilitacje˛ dwójki potrzebuja˛cych dzieci ponad 90 tysie˛cy złotych!
- Mamy to! Komisyjnie otwarte puszki w
niedziele˛ w nocy wskazały sume˛ 87.000 zł, po
zakończeniu dziś w nocy wszystkich licytacji
okazało sie˛, że na V Turnieju Charytatywnym
dla Kajtka i Oli wspólnymi siłami uzbieraliśmy
90.613,40 zł! Pienia˛dze właśnie zostały wpłacone do banku i na konta Oli i Kajtka! Ogromne
gratulacje i podzie˛kowania dla wszystkich zaangażowanych! - czytamy w komunikacie organizatorów przedsie˛wzie˛cia.
Przypomnijmy, że walka o wygrana˛ rozgrywana była w rocznikach 2011, 2012, 2013 i 2014.
Na starcie zameldowały sie˛ naste˛puja˛ce drużyny: Akademia Piłkarska Reissa Poznań, Falubaz
Zielona Góra, Zagłe˛bie Lubin, Śla˛sk Wrocław,
Polonia Środa Wielkopolska, Górnik Polkowice,
Chrobry Głogów, Śle˛za Wrocław, Parasol Wrocław, Iskra Kochlice, Wicher Kobyłka, Nysa Kłaczyna, Victoria Świebodzice, Akademia Piłkarska Dzierżoniów, Granit Roztoka, Szczyt Boguszów Gorce, Włókniarz Głuszyca, IgnerHome
Polonia-Stal Świdnica, Victoria Świebodzice,
AKS Strzegom, MKS Polonia Świdnica, JTS
Jawor, Jaworzanka Jawor, Pogoń Pieszyce, Akademia Piłkarska 13 Świdnica, Fem-Gol Lubin,
Champions Świebodzice, Baszta Wałbrzych i
Football Academy Wałbrzych. Finalnie najważniejszy był udział i pomoc dla dwójki bohaterów
tego spotkania, a sportowy wynik schodził na
dalszy plan. Odnotowujemy jednak, że najlepsze w kategoriach wiekowych roczników 2011,
2012 i 2014 okazało sie˛ Zagłe˛bie Lubin. W roczniku 2013 na najwyższym stopniu podium stane˛ła z kolei Iskra Kochlice. Klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica posłał do boju w sumie trzy
zespoły - rocznik 2011 trenera Ryszarda Tyndla,
2012 Andrieja Kozachenko i 2013 Patryka Paszkowskiego. Biało-zieloni spisali sie˛ bardzo dobrze, zajmuja˛c kolejno pia˛te, trzecie i trzecie
miejsce.
Podczas trwania turnieju - w sobote˛ i niedziele˛ (4 i 5 czerwca) na przybyłych gości czekały m.in. dmuchańce, malowanie twarzy, konkursy, ka˛cik gastronomiczny, czy loterie fantowe.
cia˛g dalszy na str. 19
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Wcia˛ż trwaja˛ jeszcze licytacje last-minute atrakcyjnych gadżetów, a wyniki zbiórki maja˛ został
opublikowane wkrótce. Całość zebranych funduszy zostana˛ przeznaczone na leczenie i rehabilitacje˛

Długo wyczekiwany kolejny DZIKI koncert
świdnickiego Dzikiego Chóru pod dyrekcja˛
Katarzyny Szymko-Kawalec. W repertuarze
jak zwykle mieszanka najprzeróżniejszych
stylów i gatunków - pieśni afrykańskie, muzyka gospel, a także autorskie kompozycje
pisane specjalnie dla dzikiego zespołu przez
Katarzyne˛ Szymko-Kawalec. Nie zabraknie
również instrumentalnych niespodzianek.
"Dziki Chór" to świdnicki chór mieszany zespół założony w maju 2018 roku w Świdnickim Ośrodku Kultury przez Katarzyne˛
Szymko-Kawalec.
Poprzedni koncert chóru odbył sie˛ w 2019
roku, później niestety zatrzymała zespół
pandemia. Dziki Koncert #2 to wielki powrót Dzikiego Chóru do koncertowania, nowa energia, długo ćwiczony nowy repertuar
i jeszcze wie˛kszy skład.
Słownikowa definicja słowa "dziki" to niezgodny z ogólnie przyje˛tymi normami, niestandardowy, nieuchwytny, nieoswojony,
energiczny i żywiołowy i wzrastaja˛cy w naturalnym środowisku. W przypadku Dzikiego Chóru chodzi przede wszystkim o energetyczność, radość, wyja˛tkowość i wymykanie sie˛ schematom. Tacy właśnie sa˛ członkowie tego zespołu, szaleni, a przede wszystkim radośni. Tym właśnie szaleństwem i
radościa˛ Dziki Chór be˛dzie podzieli sie˛ z
Państwem na swoim koncercie.

potrzebuja˛cych dzieci. Ola Orda zmaga sie˛ z wada˛ wrodzona˛ mózgu (agenezja ciała modzelowatego), epilepsja˛ i obniżonym napie˛ciem mie˛śniowym. Kajetan Boczanowski choruje z kolei na
poste˛puja˛ca˛, nieuleczalna˛ dystrofie˛ mie˛śniowa˛ typu Duchennea (zanik mie˛śni). Podczas festynu, w
sobote˛, 4 czerwca o godz. 18.00 wysta˛pił zespół "Ślad", a od 19.30 do 24.00 zabawe˛ pod gwiazdami
poprowadzili DJ KrisS i DJ Mazzy. O godz. 20.00 na miejscowym "Orliku" odbył sie˛ nocny turniej
piłki siatkowej. W trakcie festynu czynny był bufet. Rada sołecka z Roztoki zapewniła stoisko z
kawa˛, herbata˛, ciastem, frytkami i potrawami z grilla.
Patronat nad impreza˛ obje˛li: starosta świdnicki, Polski Zwia˛zek Piłki Nożnej i wójt gminy
Dobromierz.
tekst i foto: poloniastal.swidnica.pl
Polonia Stal Świdnica

W ZALEGŁYM BOJU POKONUJEMY EKIPE˛ ŚLA˛SKA
Z bardzo dobrej strony podczas ostatniej potyczki o punkty w ramach I ligi wojewódzkiej
młodzików spisali sie˛ reprezentanci IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Podopieczni trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka pokonali na własnym terenie drużyne˛ Śla˛ska II Wrocław.

Spotkanie 8. kolejki dolnośla˛skich rozgrywek z
uwagi na prośbe˛ drużyny przyjezdnej odbyło sie˛
równo miesia˛c później.
Od pierwszych minut do zdecydowanych
ataków ruszyli młodzi wrocławianie z rocznika
2010, walcza˛cy jeszcze zaciekle o zachowanie
bytu na szczeblu I ligi wojewódzkiej młodzików
(najwyższej klasy rozgrywkowej w tej kategorii
wiekowej, w której rywalizuje zaledwie ósemka
najlepszych drużyn z terenu Dolnego Śla˛ska).
Swoja˛ przewage˛ w tym fragmencie gry udokumentowali golem autorstwa Antoniego Kośmidera. Później do głosu zacze˛li coraz bardziej
dochodzić gospodarze, którzy najpierw doprowadzili do remisu po trafieniu Krystiana Monica,
a naste˛pnie w drugiej odsłonie przechylili szale˛
zwycie˛stwa na swoja˛ strone˛. Zwycie˛skie trafienie na 2:1 zaliczył Krystian Grzybowski. Zespół
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z dorobkiem
18 punktów plasuje sie˛ na dwie kolejki przed
zakończeniem sezonu 2021/2022 na czwartej lokacie w tabeli I ligi wojewódzkiej młodzików. Wcia˛ż jest szansa na drugie z rze˛du podium, bowiem do trzeciego Parasola Wrocław tracimy trzy "oczka".
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Śla˛sk II Wrocław
2:1 (1:1)
Skład: Oleś, Sikora, Zwierzyna, Waśniowski, Jedliński, Stelmach, Politański, Fedusiv, Duda, Dudek, Bosch, Ungurian, Mrzygłód, Paluch, Monica,
Kaźmierczak, Grzybowski, Maliszewski.
***
Warto dodać, że ostatnie dni były udane dla wie˛kszości drużyn młodzików biało-zielonego klubu. W sobote˛, 4 czerwca o punkty rywalizowała nasza
druga drużyna z II ligi dolnośla˛skiej. Świdniczanie graja˛cy również na własnym obiekcie podejmowali zespół Parasola III Wrocław. Lepsi okazali sie˛
podopieczni trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka, wygrywaja˛c 1:0 po golu Yurija Fedusiva. Trzeci zespół naszych młodzików (IV liga)
uległ na wyjeździe Akademii Piłkarskiej Dzierżoniów 0:1, a czwarta ekipa (IV liga) trenera Ryszarda Tyndla okazała sie˛ lepsza w derbach od MKS-u
Polonia Świdnica (2:0 - gole: Leon Stachyra i Hubert Głogiewicz). Bardzo dobrze zaprezentowała sie˛ nasza pia˛ta drużyna z V ligi okre˛gowej. Zespół
dowodzony przez trenera Michała Korbeckiego wygrał na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z Cukrownikiem Pszenno 9:0. Licznym
barażem goli podzielili sie˛: Szymon Knapik (3), Milena Grochocińska (2), Łukasz Protokowicz (2), Patryk Chojecki i Jakub Oleszczyk. Triumfem
zakończyliśmy pojedynek w lidze młodzików młodszych. Podopieczni trenera Ryszarda Tyndla po dwóch golach Kacpra Monicy i jednym Feliksa
Dudka zwycie˛żyli u siebie Sparte˛ Zie˛bice 3:0.
cia˛g dalszy na str. 22
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IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Parasol III Wrocław
1:0 (0:0)
Skład: Sikora, Oleś, Jedliński, Stelmach, Jeziorny, Duda, Mrzygłód, Maliszewski, Fedusiv, Dudek, Zawada, Ungurian, Zwierzyna, Kaźmierczak,
Monica, Grzybowski, Migas.
AP Dzierżoniów - IgnerHome Polonia-Stal III Świdnica
1:0 (1:0)
Skład: Migas, Niedziałkowski, Podolski, Paluch, Ungurian, Podgórski, Jaumień, Walewski, Rybka, Kudela, Wójciak, Ke˛pa, Krystyniak, Cisek,
Chmielewski, Głowacki.
MKS Polonia Świdnica - IgnerHome Polonia-Stal IV Świdnica
0:2 (0:2)
Skład: Dudek, Monica, Gawroński, Mazur, Głogiewicz, Dela, B. Stachyra, Demczyszak, Witaszczyk, Stasiak, Rohde, Walczak, Sobolewski, L.
Stachyra.
IgnerHome Polonia-Stal V Świdnica - Cukrownik Pszenno
9:0 (3:0)
Skład: Moczydłowski, Holenko, Grochocińska, Wiśniowski, Struzik, Staworzyński, Trzebski, Chojecki, F. Oleszczyk, Stasieluk, Sacharczuk,
Protokowicz, Knapik, Włudyka, Woźnica, Kunas, Mizuła, J. Oleszczyk.
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Sparta Zie˛bice
3:0 (1:0)
Skład: Sobolewski, Politański, Demczyszak, Stasiak, Dela, Ożóg, Marszałek, Kosmala, Rohde, Rogóża, Smok, Miedziński, Monica, Dudek.
tekst i foto: poloniastal.swidnica.pl
Polonia Stal Świdnica

EFEKTOWNE ZAKOŃCZENIE SEZONU
Z bardzo okazałym zwycie˛stwem z ostatniego pojedynku w sezonie 2021/2022 powrócili
piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.
Biało-zieloni w szeregach których doszło do
wielu debiutów młodych zawodników nie dali
najmniejszych szans walcza˛cym o utrzymanie
piłkarzom GKS-u Mirków.
Trener Grzegorz Borowy już od pierwszych
minut desygnował do gry młodych zawodników
- bramkarza Wojciecha Telickiego, bocznego obrońce˛ Kornela Czochare˛ i skrzydłowego Wiktora
Dysia. Dla całej trójki był to debiut w wyjściowej jedenastce drużyny seniorskiej IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica i uczciwie trzeba przyznać, że wszyscy "unieśli cie˛żar" tej próby. Rywale byli zdeterminowani, bo wygrana w tym
spotkaniu i dobre wyniki z innych boisk, dawały
im utrzymanie w rozgrywkach IV ligi. W 6.
minucie jeszcze mocniej uwierzyli w taki scenariusz. Po rzucie rożnym dla miejscowych i pechowym odbiciu sie˛ piłki od Patryka Salamona,
wpadła ona do sieci zaskakuja˛c interweniuja˛cego Wojciecha Telickiego. Trzeba zreszta˛ przyznać, że stałe fragmenty gry na krótkim i wa˛skim boisku
w Mirkowie były główna˛ bronia˛ drużyny przeciwnej w tym starciu. Wyrównanie nasta˛piło jednak błyskawicznie. Już w 12. minucie świetnym i
precyzyjnym uderzeniem z okolicy linii pola karnego popisał sie˛ wspomniany debiutant w wyjściowym składzie - Wiktor Dyś i jak sie˛ okazało, był to
pocza˛tek końca drużyny z Mirkowa. Do przerwy padł jeszcze jednak tylko jeden gol dla biało-zielonych, a na liste˛ strzelców wpisał sie˛ Sebastian
Białasik. Rywale kilkukrotnie starali sie˛ mocnym wrzutkami zaskoczyć w bramce Wojciecha Telickiego, ale ten interweniował znakomicie.
Po przerwie doszło do zmiany w świdnickiej bramce. Wojciecha Telickiego zasta˛pił kolejny junior - Michał Przyborowski, a w późniejszym czasie
na murawie zobaczyliśmy kolejnych młodych graczy - Emila Migasa i Mateusza Dubojskiego, dla którego również był to debiut w pierwszej drużynie
świdnickiego klubu. Świdniczanie podkre˛cili tempo i błyskawicznie "zamkne˛li" te zawody
W 50. minucie do sieci trafił Wojciech Dubas, a kilka minut później bramkarza gospodarzy pokonał ponownie Sebastian Białasik. Dzieła zniszczenia
dokonali jeszcze Grzegorz Zygadło i Wojciech Dubas, czyli dwójka piłkarzy, która jeszcze niedawno reprezentowała barwy zespołu z Mirkowa. Finalnie
pojedynek zakończył sie˛ pewnym zwycie˛stwem biało-zielonych w wymiarze 6:1 i obok triumfu nad Pogonia˛ Oleśnica (8:0), to druga najwyższa wygrana
świdniczan w zakończonym właśnie sezonie 2021/2022. Drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica uplasowała sie˛ w tabeli na trzecim stopniu podium
w stawce 16 zespołów. Musieliśmy uznać wyższość Lechii Dzierżoniów i Słowianinowi Wolibórz, który wyprzedził nas o punkt.
GKS Mirków - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
1:6 (1:2)
Skład: Telicki (46’ Przyborowski), Paszkowski (30’ Białas), Salamon, Kasprzak, Czochara, Sowa, Szuba (70’ Ilski), Białasik (63’ Dubojski), Dyś
(55’ Migas), Myrta (55’ Zygadło), Dubas.
tekst i foto: poloniastal.swidnica.pl
Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
27.05.2022r. godz. 20.47
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce grupy młodzieży, która bardzo głośno zachowywała sie˛ na ulicy
Nauczycielskiej. Jedna z tych osób uszkodziła kosz na śmieci kilkukrotnie kopia˛c go. Skierowany na miejsce patrol uja˛ł sprawce˛ dewastacji. Za
swoje zachowanie odpowie przed Sa˛dem Rejonowym w Świdnicy.
cia˛g dalszy na str. 25
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27.05.2021r. godz. 23.55
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce kobiety uwie˛zionej w windzie peronowej na terenie Dworca Świdnica Miasto.
Strażnicy odblokowali winde˛ i uwolnili pasażerke˛. Sprawe˛ awarii windy zgłoszono do odpowiedniej instytucji.
28.05.2022r. godz. 15.55
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce nietrzeźwego me˛żczyzny nachalnie zaczepiaja˛cego klientów
sklepu przy ulicy Kliczkowskiej. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam leża˛cego, nieprzytomnego me˛żczyzne˛, od którego była wyczuwalna
silna woń alkoholu. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Decyzja˛ lekarza me˛żczyzna został przewieziony do szpitala.
30.05.2022r. godz. 16.34
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce spożywania alkoholu przez dwóch
me˛żczyzn w rejonie skweru przy ulicy Grodzkiej. Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Obu me˛żczyznom wyjaśniono przyczyne˛ interwencji
i wre˛czono mandaty karne.
31.05.2021r. godz. 16.25
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce libacji alkoholowej przy rozdzielni energetycznej na ulicy
Kopernika. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam doskonale znanych dwóch bezdomnych. Za swoje zachowanie odpowiedza˛ przed sa˛dem.
01.06.2021r. godz. 6.55
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce me˛żczyzny, który wyprowadził psa na
skwer przy ulicy Franciszkańskiej. Pies załatwił swoje potrzeby, jednak jego opiekun nie posprza˛tał po nim. Me˛żczyzna oddalił sie˛ przed przybyciem
patrolu jednak dzie˛ki monitoringowi ustalono budynek, do którego sie˛ udał, zatem nie uniknie odpowiedzialności. W sprawie tej prowadzone jest
poste˛powanie wyjaśniaja˛ce.
02.05.2021r. godz. 18.23
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce bardzo głośnej libacji na przystanku komunikacji miejskiej przy
ulicy Okre˛żnej. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Strażnicy przerwali zabawe˛ karza˛c mandatami trzech me˛żczyzn.
Gmina Świdnica

ZA NAMI PIERWSZY Z TRZECH KONCERTÓW ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. NA
KOLEJNY ZAPRASZAMY DO PSZENNA
Wśród wielu znawców muzyki, organy uważane sa˛ za królewski instrument. I właśnie dzie˛kami płyna˛cymi z tego instrumentu, ale również i fletu
wypełniła sie˛ w sobotni wieczór świa˛tynia św. Anny w Grodziszczu. Wszystko za sprawa˛ V Koncertów Ziemi Świdnickiej, których gmina Świdnica jest
współorganizatorem.

W programie, przygotowanym przez Sylwie˛ Waindok i Macieja Batora można było usłyszeć utwory na flet i organy tak znanych kompozytorów jak
G. F. Haendel, G. P. Teleman, H. Mancini.
Bezpośrednio po zakończeniu koncertu przybyli goście mogli za sprawa˛ ks. Mateusza Pawlicy - proboszcza miejsca, zobaczyć kute , gotyckie drzwi
z pocza˛tku XVI wieku posiadaja˛ce działaja˛ca˛ po dzień dzisiejszy zasuwe˛ widłowa˛, która jest prototypem późniejszych mechanizmów stosowanych w
sejfach.
Na drugi z trzech koncertów zapraszamy 10 czerwca o g. 18.30 do kościoła parafialnego w Pszennie. Wysta˛pi trio stroikowe Reed Connection z
Zielonej Góry.
Kościół pw. św. Mikołaja w Pszennie
Reed Connection (Zielona Góra) - trio stroikowe
Michał Mogiła - obój / oboe
Jarosław Podsiadlik - klarnet / clarinet
Rafał Dołe˛ga - fagot / fagot
W programie: A. Vivaldi, J. Haydn, W.A. Mozart
Materiał video z koncertu w Grodziszczu:
https://www.facebook.com/FundacjaDobrejMuzyki/
Gmina Świdnica

SPRZE˛T KOMPUTEROWY ZA BLISKO 300 TYS.
TRAFI DO DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR
87 laptopów, 7 komputerów stacjonarnych i 2 tablety już niebawem trafia˛ do dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Ła˛czna wartość sprze˛tu wraz
z oprogramowaniem wynosi 294 969,99 zł.
Z ogłoszonego w 2021 r przez rza˛d programu mogli skorzystać przede wszystkim wnuki i prawnukowie byłych pracowników PGR-ów, be˛da˛cy
uczniami szkół podstawowych i średnich. W gminie Świdnica sprze˛t komputerowy trafił do 96 beneficjentów.
cia˛g dalszy na str. 30
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Projekt "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym finansowany jest ze środków unijnych.
Informacja o przekazaniu sprze˛tu zostanie przekazana zainteresowanym mieszkańcom listownie, tel. lub SMS. Prosimy o cierpliwość.
Gmina Świdnica

GMINA MÓWI STOP PIJANYM KIEROWCOM
Choć z policyjnych statystyk wynika, że na terenie gminy Świdnica w 2021 roku zmalała liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców (69 w 2020
r. i 63 w 2021 r.) to w dalszym cia˛gu jest to o 63 za dużo. Rok 2022 to kolejny już rok akcji STOP pijanym kierowcom, organizowanej wspólnie przez
gmine˛ Świdnica, Komende˛ Powiatowa˛ Policji w Świdnicy oraz Gminna˛ Komisje˛ Rozwia˛zywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy. Nie tak dawno
informowaliśmy o przekazaniu świdnickiej drogówce specjalistycznego oświetlenia do miernika pre˛dkości TruCAM II. Tym razem do Wydziału Ruchu
Drogowej trafił najwyższej klasy alkomat Promiler iBlow10 Premium.

Pijani kierowcy sa˛ zagrożeniem dla nas wszystkich , dlatego w gminie Świdnica mówimy im stanowczo STOP - podkreśla wójt Teresa Mazurek. Im
mniej nietrzeźwych kierowców, tym wie˛cej szcze˛śliwych powrotów do domu. Całe przedsie˛wzie˛cie ma na celu nie tylko eliminowanie z ruchu pijanych
kierowców, ale również uświadomienie społeczeństwu, że nawet najmniejsza ilość wypitego alkoholu zmienia funkcjonowanie organizmu człowieka i
może doprowadzić do tragedii.
Na re˛ce nadkomisarza Piotra Jarosa, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Świdnicy urza˛dzenie przekazała wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek, życza˛c przede wszystkim spokojnej pracy. Nowy alkomat ma służyć poprawie bezpieczeństwa w gminie, a w szczególności na drogach.
Naczelnik, dzie˛kuja˛c za otrzymany sprze˛t, podkreślił ważna˛ role˛ samorza˛du gminy Świdnica w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców. Podzie˛kował
za dotychczasowe wsparcie, jakiego udzielaja˛ władze gminy Świdnica.
Zakup urza˛dzenia sfinansowano ze środków na realizacje˛ Gminnego Programu Profilaktyki Rozwia˛zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
Gmina Świdnica

GMINNY DZIEŃ DZIECKA I FESTYN RODZINNY W MOKRZESZOWIE
To była sobota pełna emocji, atrakcji, muzyki i kolorów. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, naste˛pnie Gminny Dzień Dziecka i Festyn Rodzinny.
Każdy kto w tym dniu zawitał do Mokrzeszowa mógł znaleźć coś dla siebie.
Punktualnie o godz. 12.00 na płycie boiska sportowego 14 drużyn strażackich sprawdzało swoja˛ sprawność organizacyjna˛ i bojowa˛ . Były emocje
i litry wylanej wody, ale wszystko w słusznej sprawie. W cze˛ści przeznaczonej dla najmłodszych Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji wspólnie
z Działem Ochrony Środowiska Urze˛du Gminy zaproponował ciekawe eko warsztaty, malowanie twarzy, dmuchane atrakcje, oraz sportowe miasteczko,
w którym każdy z młodych adeptów mógł sie˛ sprawdzić na specjalnym torze przeszkód. Popołudniem rozpocza˛ł sie˛ festyn rodzinny i zabawa taneczna.
Serdecznie dzie˛kujemy za Państwa obecność i dzie˛kujemy wszystkim, którzy wła˛czyli sie˛ w organizacje˛ tego wydarzenia. Szczególne słowa podzie˛kowania kierujemy do sołectwa Mokrzeszów.

cia˛g dalszy na str. 33
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STRAŻACY OCHOTNICY Z OSP WITOSZÓW
DOLNY KOLEJNY ROK Z RZE˛DU FINALISTAMI
W ZAWODACH STRAŻACKICH
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze sa˛ ważnym sprawdzianem sprawności organizacyjnej i
bojowej. W tym roku odbyły sie˛ na boisku sportowym w Mokrzeszowie. W rywalizacji o miano
najlepszego zespołu walczyło 14 drużyn, z czego 6 to Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W
klasyfikacji generalnej swoja˛ dominacje˛ kolejny rok z rze˛du potwierdzili strażacy ochotnicy z
Witoszowa Dolnego.
W sobote˛, 4 czerwca uroczystego otwarcia zawodów dokonała wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek. Jak co roku najwie˛kszym zainteresowaniem cieszyła sie˛ konkurencja - ćwiczenie bojowe
i sztafeta. Współorganizatorem tegorocznej edycji pożarniczych zmagań była Ochotnicza Straż
Pożarna w Mokrzeszowie. Zwycie˛skie drużyny otrzymały z ra˛k wójt gminy puchary, medale i
pamia˛tkowe dyplomy. Wre˛czaja˛c nagrody Teresa Mazurek pogratulowała wszystkim drużynom i
podkreśliła ich wielki wkład w zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zaangażowanie
w popularyzacje˛ strażackiego ruchu w gminie Świdnica. Symbolicznego zamknie˛cia zawodów
dokonał jeden z najmłodszych druhów Michał Całka z Gogołowa.
Wyniki końcowe:
ĆWICZENIA BOJOWE
OSP Witoszów Dolny
Ochotnicza Straż Pożarna w Gogołowie
OSP Grodziszcze
SZTAFETA POŻARNICZA
OSP KSRG Burkatów
OSP KSRG Lutomia
OSP Bystrzyca Górna
KLASYFIKACJA GENERALNA// DO LAT 12
OSP KSRG Burkatów
OSP Grodziszcze
KLASYFIKACJA GENERALNA// 12-15 LAT,
Ochotnicza Straż Pożarna w Gogołowie
OSP Bystrzyca Górna
KLASYFIKACJA GENERALNA// chłopcy 12-15
lat
OSP KSRG Lutomia
KLASYFIKACJA GENERALNA//ME˛ŻCZYŹNI
OSP Witoszów Dolny
Ochotnicza Straż Pożarna w Gogołowie
OSP Grodziszcze
OSP KSRG Burkatów
OSP KSRG Lutomia
OSP Panków
OSP Bystrzyca Górna i Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzeszowie
Gmina Świdnica

PLACÓWKA W GRONIE 55 SZKÓŁ W POLSCE BADAJA˛CYCH STYLE UCZENIA
Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym została zaproszona do współpracy przez Polska˛ Fundacje˛ Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedziba˛ w Lublinie, prowadza˛ca˛ mie˛dzynarodowy projekt Fostering childrens learning process and cognitive abilities through
holistic approach and innovative methods - PRO-LEARN", do przeprowadzenia badania pilotażowego: Narze˛dzia do diagnozowania funkcjonowania
poznawczego i stylów uczenia sie˛ dzieci w wieku 11-14 lat PRO-LEARN Teens! W pilotażu wzie˛ło udział 55 szkół z całej Polski, a wśród nich gminna
placówka oświatowa w Witoszowie Dolnym.
Projekt był realizowany w ramach sektora Edukacji Szkolnej programu Erasmus+ przez szkoły i instytucje z pie˛ciu krajów Unii Europejskiej - Polska,
Cypr, Rumunia, Grecja i Włochy. W pilotażu wzie˛ło udział 55 szkół z całej Polski.
Narze˛dzie PRO-LEARN Teens jest to elektroniczne narze˛dzie psychometryczne do diagnozowania funkcji poznawczych (uwaga, spostrzeganie,
myślenie, pamie˛ć) i rozpoznawania preferowanego stylu uczenia sie˛ dzieci (wzrokowy, słuchowy, czytanie/pisanie, kinestetyczny) w wieku od 11 do 14
lat opracowywane przez ekspertów w ramach ww. projektu. Dzie˛ki tym szczegółowym badaniom be˛dziemy mogli określić, w jaki sposób każdy z
uczniów uczy sie˛ najefektywniej, co przyczyni sie˛ do skuteczniejszej nauki dzieci i rozwoju ich funkcji poznawczych, a co za tym idzie, do osia˛gania
wie˛kszych sukcesów zarówno w nauce jak i w późniejszym życiu. Nasi uczniowie mogli przyczynić sie˛ do zgromadzenia danych potrzebnych do analizy
psychometrycznej i standaryzacji narze˛dzia. Szkoła natomiast zyskała promocje˛ na arenie mie˛dzynarodowej oraz doste˛p do finalnych wersji narze˛dzi
diagnostycznych, udział w szkoleniach oraz pakiet edukacyjny- nauczanie z wykorzystaniem elementów neuropedagogiki dla nauczycieli i pedagogów.
Wśród uczestników pilotażu rozlosowano nagrody w postaci "ekart prezentowych Empik". Z ogromna˛ radościa˛ informujemy, że w naszej szkole
nagrody wylosowały: Julia Piczóra z klasy VIIIb oraz Luiza Opalach z klasy VIIb.
Gmina Świdnica

KOLEJNY ROK GMINA ŚWIDNICA DOTUJE WYMIANE˛ KOPCIUCHÓW
W 2021 roku 68 wnioskodawców skorzystało z dotacji na wymiane˛ kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła. W tym roku kolejnych 54 mieszkańców
gminy Świdnica otrzymało już umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Świdnicy na dofinansowanie wymiany systemów
ogrzewania starego typu wykorzystuja˛cych paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze, mieszkalnym.
Wśród 54 wnioskodawców, 25 zdecydowało sie˛ na zainstalowanie pomp ciepła, 4 umowy obejmowały wymiane˛ ogrzewania na elektryczne, 4 kolejne
na ogrzewanie gazowe, 6 gospodarstw zainstaluje piece na ekogroszek a 15 na pellet.
Dla przypomnienia. W ostatnich dwóch latach z budżetu gminy zostało przeznaczonych blisko milion złotych na wymiane˛ 144 kopciuchów. W
tegorocznym budżecie mamy na ten cel 357 tys. zł.
Wszystkim beneficjentom którzy otrzymali już umowy przypominamy, że termin rozliczenia dotacji upływa z dniem 15 grudnia br.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

SALON PRASOWY "AS"

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

N I E R U C H O M O Ś C I
◆ SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie
("pełna własność" z KW) położone jest w
Świdnicy na Osiedlu Młodych w atrakcyjnym budynku wybudowanym metoda˛ tradycyjna˛ - z cegły w 1993r. Składa sie˛ z 4
pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc
o ła˛cznej powierzchni 75 m kw. oraz dużego balkonu a także piwnicy 5 m kw..
Położenie lokalu na 4/4 pie˛trze. Ściany
malowane farbami emulsyjnymi, na podłogach mozaika parkietowa. Łazienka oblicowane glazura˛.Cena 340 000 zł - do
negocjacji! Kontakt: 600 950 193 w godz.
10 - 21.
◆ Sprzedam mieszkanie w Świebodzicach,
57 m kw., po generalnym remoncie. Tel.
721 397 188.
BARAN Coś Cie˛ gne˛bi. A tak być nie powinno.
Wszystko jest na najlepszej drodze, powodzenia
i sukcesy przyjda˛ już niebawem. Nie trać czasu
na rozmyślania o rzeczach, których już i tak nie
zmienisz. Czasu nie można cofna˛ć. Dobry tydzień na podejmowanie decyzji zwia˛zanych z
finansami.
BYK Wydarzy sie˛ coś na co długo czekałeś. Twoja
radość be˛dzie tym wie˛ksza, że wszystko ułoży sie˛
po Twojej myśli. W kontaktach z partnerem unikaj
niepotrzebnych podejrzeń. Nie szpieguj i nie staraj
sie˛ kontrolować ukochanej osoby. Na brak gotówki
nie powinieneś długo narzekać.

Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

BLIŹNIE˛TAZachowaj spokój. Pozostaje Ci tylko cierpliwe czekanie na finał całej sprawy.
Wszelka ingerencja z Twojej strony może zostać źle odebrana, wre˛cz Ci zaszkodzić. Bardzo dobrze ułoża˛ sie˛ stosunki rodzinne i partnerskie. Nie zmarnuj szansy danej Ci przez
ukochana˛ osobe˛ .
RAK Nawarstwi sie˛ wiele spraw i problemów,
ale doskonale dasz sobie z nimi rade˛. Nie możesz
tylko popadać w panike˛. Od kilku dni ktoś czeka
na Twój telefon. Sprawy sercowe pozostaw swojemu biegowi, nie czyń nic na siłe˛. W drugiej
połowie tygodnia poczujesz sie˛ znacznie lepiej.
L E W W najbliższych dniach nie ryzykuj.
Gwiazdy nie be˛da˛ sprzyjały jakimkolwiek niepewnym posunie˛ciom z Twojej strony. Sytuacja
finansowa na razie sie˛ nie zmieni. Wiele czasu
poświe˛cisz na porza˛dkowanie starych spraw i
nadrabianie zaległości.
PANNA Z przyjemnościa˛ podejmiesz sie˛ nowych zadań i zobowia˛zań zwia˛zanych z wykonywana˛ praca˛. Wydarzy sie˛ coś, co doda Ci dużo
energii i che˛ci do działania. Nie przejmuj sie˛
ewentualnymi przeciwnościami. Pokonasz
wszelkie przeszkody i ostatecznie ze wszystkiego sie˛ wywia˛żesz.
WAGA Sam komplikujesz sobie życie, a później
masz pretensje do wszystkich o swoje niepowodzenia. Nie jest jeszcze za późno, aby to naprawić. Musisz tylko umieć przyznać sie˛ do błe˛du i
przeprosić za swoje poste˛powanie. W pogoni za
szcze˛ściem nie zapominaj, co jest naprawde˛ ważne.
SKORPION Wkrótce Twoje problemy finansowe zostana˛ rozwia˛zane za sprawa˛ gotówki, która˛

nieoczekiwanie otrzymasz. Ktoś zrobi Ci miła˛
niespodzianke˛. W pracy nienajlepsza atmosfera.
Rywalizacja wynika jedynie z che˛ci przetrwania.
Nie powinieneś bardzo sie˛ tym przejmować.
STRZELEC Każdy dzień w tym tygodniu
przyniesie coś nowego. Wszystko to sprawi, że
czas be˛dzie płyna˛ł bardzo szybko. Be˛dziesz
bardzo zabiegany, ale w dobrym nastroju. Wiele spraw be˛dzie przebiegało po Twojej myśli.
Wykorzystaj wszystkie możliwości i okazje,
ale nie zaniedbuj bieża˛cych obowia˛zków.
KOZIOROŻEC Koniecznie skontaktuj sie˛ ze
swoim przyjacielem. Czeka na Was wspólna
rzecz do zrobienia. Przy okazji spe˛dzicie miło
czas, umocnicie wie˛zy, które Was ła˛cza˛. Twoja
sytuacja finasnowa znacznie sie˛ poprawi. Be˛dziesz mógł sobie pozwolić na kupienie jakiegoś
drobiazgu.
WODNIK Pojawia˛ sie˛ drobne problemy rodzinne. Nie be˛dziesz wiedział jak posta˛pić. Nie
chcesz nikogo urazić, a jednocześnie chciałbyś
podja˛ć sprawiedliwa˛ decyzje˛. Tak sie˛ nie da.
Któraś ze stron musi iść na kompromis, a nawet
usta˛pić. W tej sprawie kieruj sie˛ sercem, a wszystko be˛dzie dobrze.
RYBY Pomimo problemów i wielu spraw do załatwienia be˛dziesz wygla˛dał kwitna˛co. Nic nie jest w
stanie zmienić Twojego nastawienia do samego
siebie. I to bardzo dobrze. Pojawia˛ sie˛ nowe wydatki, których sie˛ nie spodziewasz. Be˛dziesz wie˛c
musiał uszczuplić swoje oszcze˛dności.

EXPRESSEM
Bezp³atny Tygodnik Ziemi Œwidnickiej
Wydawany do 1994 roku jako gazeta bezp³atna. Redaguje kolegium. Wydawca, redaktor naczelny Tomasz Wyrwa.
Telefon 601 232 848, e-mail: expressem@wp.pl, expressem@expressem.eu. Dostêpnoœæ: www.expressem.eu.
Serwisy pomocnicze www.ex24.pl, expressem24.pl.
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ 0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do wykończenia, Centrum, cena 225.000 zł
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, okolice ul. Pakowej 220.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard,
190.000 zł
OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH
10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III pie˛tro, ogrzewani emiejskie, oś.
Młodych 420.000 zł
0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie elektrczne kominkowe, Zarzecze 264.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewani emiejskie 309.000 zł - Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostoja˛cy,
Bystrzyca Dolna 430.000 zł

Centrum 375.000 zł
0-6599 sprzedaż działek o pow. 20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon 265.000 zł
0-5631 działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631 działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł
INNE LOKALIZACJE

0-6646 37,30 m kw. + 23,80 m kw. 3 pokoje, I pie˛tro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon 265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV pie˛tro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I pie˛tro, winda, miejsce
parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

www.expressem.eu
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Śle˛ży, 185.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodoła˛, 12 km od Świdnicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260 zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 zł/m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Śle˛ży - 150 zł/m
kw.
0-5631 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5631 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5623 24 a, Świdnica, Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI
DO SPRZEDAŻY I WYNAJE˛CIA:
0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie
gazowe, Zawiszów 3.500 zł
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze
socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I pie˛tro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł

www.expressem.eu

0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłownia dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000
zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy
389.000 zł
0-5782A SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice 110.000
zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł
netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostoja˛cy, Bystrzyca Dolna
430.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostoja˛cy, 10 km od
Świdnicy 890.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostoja˛cy, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597 260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działka˛ 34 ar, 248.000 zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

