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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

"MUZYKA MI LEŻY" W PARKU CEN-
TRALNYM
18.06-27.08.2022, godz. 20:00
Rozpoczęty w zeszłym roku na dziedzińcu
Wieży Ratuszowej cykl koncertów, powraca
w nowej odsłonie. Świdnicki Ośrodek Kul-
tury zaprasza tym razem przed scenę plene-
rową Klubu Łaźnia, gdzie od czerwca do
sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć
artystów prezentujących rock, pop, blues,
country i etno-folk.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Lu-
dowy 5; organizator: ŚOK

ŚWIĘTOJAŃSKI EKOPIKNIK
24.06.2022, godz. 15:00
Zapraszamy na Świętojański Ekopiknik!
Głównym celem imprezy jest promowanie
wśród mieszkańców Świdnicy i okolic zdro-
wego, ekologicznego stylu życia oraz pro-

Świdnica

"ZALOGOWANI" PO RAZ SZÓSTY
Zakończyła się szósta edycja konkursu "Zalogowani", organizowanego przez świdnicki magistrat

w ramach programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica".
174 ósmoklasistów z 11 świdnickich szkół podstawowych wzięło udział w konkursie "Zalogo-

wani". Przez cały rok szkolny każdy z uczniów odwiedził 3 lokalne przedsiębiorstwa - w sumie
zorganizowano 33 wycieczki do 13 firm. Wziął udział w 4 warsztatach z doradztwa zawodowego,
mógł rozwiązać 8 e-bonusów i sprawdzić swoją wiedzę na temat świdnickiego rynku pracy. "Zalo-
gowani" uczestniczyli również w II Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej, na którym mieli okazję
spotkać się z technicznymi i branżowymi szkołami ponadpodstawowymi oraz pracodawcami z terenu
Świdnicy. Tuż po majówce, w Parku Centralnym, uczestnicy konkursu zmierzyli się w grze miejskiej,
rozwiązując zadania związane z naszym miastem i Celami Zrównoważonego Rozwoju. Najlepsi
zostali zakwalifikowani do drugiego etapu, czyli zaprezentowali przed komisją konkursową swoje
pomysły na biznes w Świdnicy.

Nad całoroczną aktywnością uczniów w każdej szkole czuwał nauczyciel-opiekun. Podziękowania i
nagrody odebrali: Aneta Kachnic ze Szkoły Podstawowej nr 1; Adriana Krzyżaniak ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2; Justyna Adamska-Litwińska ze Szkoły Podstawowej nr 4; Marcin Kuc ze Szkoły Podstawowej
nr 6; Iwona Kurek ze Szkoły Podstawowej nr 8; Paweł Kondzior ze Szkoły Podstawowej nr 105; Renata
Cichowska ze Szkoły Podstawowej nr 315; Justyna Gąsior z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świd-
nickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka"; Justyna Kielar z Niepublicznej Katolickiej
Szkoły Podstawowej; Barbara Hollik z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiają-
cymi Do Pracy "Rzemieślnik"; Ewelina Leszko ze Społecznej Szkoły Podstawowej.

Podziękowania skierowano również do doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w
Świdnicy: Marzeny Rybki, Agnieszki Dolińskiej, Katarzyny Ślimak-Kołodziejskiej i Karoliny Pa-
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mocja ekoproduktów wytwarzanych przez
lokalnych przedsiębiorców.
Wstęp wolny; miejsce: Park Centralny; or-
ganizator: Gmina Miasto Świdnica, Świdni-
cki Ośrodek Kultury

DZIKI KONCERT #2
26.06.2022, godz. 17:00
Długo wyczekiwany kolejny DZIKI koncert
świdnickiego Dzikiego Chóru pod dyrekcją
Katarzyny Szymko-Kawalec. W repertuarze
jak zwykle mieszanka najprzeróżniejszych
stylów i gatunków - pieśni afrykańskie, mu-
zyka gospel, a także autorskie kompozycje
pisane specjalnie dla dzikiego zespołu przez
K. Szymko-Kawalec.
Wstęp 10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

FESTIWAL MIEJSKIEGO SZKICO-
WANIA
11.08-14.08.2022, godz. 17:00
Pierwsze sto osób, które zapiszą się na
udział w festiwalu, otrzyma identyfikator
uprawniający do zniżek u naszych partne-
rów oraz torbę z prezentami od naszych
sponsorów. Uczestnicy będą też mogli
zdobyć w festiwalowych konkursach roz-
maite nagrody.
Wstęp wolny; miejsce: Świdnica; organiza-
tor: ŚOK

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...

V KONCERTY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
do 19 czerwca 2022
Wstęp wolny

www.expressem.eu

luch. Panie przeprowadziły w każdej szkole serię warsztatów, podczas których pomagały "Zalogo-
wanym" odkryć ich mocne strony i predyspozycje zawodowe, co z pewnością ułatwi uczniom
podejmowanie trafnych decyzji na dalszych etapach nauki i wyboru zawodu.

Dziewięcioro uczniów odebrało nagrody, czyli głośniki mobilne Sony lub słuchawki Philips, za
osiągnięcie wysokiego wyniku w grze biznesowej. Mieli oni okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat
Świdnicy, lokalnego rynku pracy, świdnickich przedsiębiorców i ekologii. Najlepszymi okazali się:
Aleksandra Denysiewicz z SP 315; Karol Gączkowski z SP 2; Hubert Jaworski z SP 105; Wiktoria
Ligierko z SP 1; Ernest Łepkowski z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzy-
szenia Oświatowego "Bliżej Dziecka"; Hanna Napieracz z SP 2; Karolina Pietrzak z SP 2; Alan
Wajdzik z SP 315; Igor Zając z SP 1.

Najwyższy wynik wśród wszystkich uczestników konkursu "Zalogowani", pierwsze miejsce i
bon o wartości 600 zł oraz smartband Huawei i tablet otrzymała: Nina Paczkowska ze Szkoły
Podstawowej nr 1.

Drugie miejsce i bon o wartości 500 zł oraz aparat FUJIFILM Instax Mini 11, słuchawki i
smartband Huawei otrzymała: Oliwia Fułat ze Szkoły Podstawowej nr 315.

Trzecie miejsce i bon o wartości 400 zł, a także smartwatch XIAOMI oraz zestaw klocków LEGO
Ideas otrzymała: Alicja Leszko ze Społecznej Szkoły Podstawowej.

Wyróżniono również uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Bon o wartości 200
zł, słuchawki bezprzewodowe HAYLOU oraz smartbanda Huawei otrzymali: Tymoteusz Minta, SP
4; Julia Darowska, SP 4; Karolina Pietrzak, SP 2; Ernest Łepkowski, Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka"; Marta Moląg, SP 8; Hubert
Jaworski, SP 105; Brajan Osienienko, Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposa-
biającymi Do Pracy "Rzemieślnik"; Wiktoria Masłowska, SP 6; Wiktoria Grabczyńska, SP 4;
Aleksandra Denysiewicz, SP 315; Kacper Czubaszek, SP 6; Angelika Kurowska, SP 4 ; Wiktoria
Ligierko, SP 1; Martyna Towarnicka, Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa; Gaja Rybak, SP
8; Zuzanna Dudzic, SP 1; Patryk Gaładyn, SP 6; Hanna Kiebuła, SP 4; Hanna Napieracz, SP 2; Natalia
Waszczuk, SP 8; Amelia Gonera, SP 4; Natalia Brondel, SP 1; Wiktoria Tabor, SP 4; Mikołaj Waligóra,
Społeczna Szkoła Podstawowa; Igor Zając, SP 1; Maja Mikosz, SP 6.

Kolejna grupa nagrodzonych otrzymała bon o wartości 200 zł, głośnik mobilny Sony lub JBL
oraz smartbanda Huawei, a byli to:Wiktoria Studzińska, Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa;
Daria Piechurska, SP 6; Maciej Buchman, SP 6; Alan Wajdzik , SP 315; Karolina Zawadzka, SP 1;
Piotr Dziadura, SP 6; Agata Hruszowiec, SP 4; Wojciech Bętkowski, SP 1; Oliwia Stark, SP 315

Organizatorem przedsięwzięcia jest miasto Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Przed-
siębiorców i Kupców Świdnickich, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatem Świdnickim. 

Podczas gali wystąpili młodzi wokaliści świdnickiej Akademii Rozwoju Talentów.

ciąg dalszy na str. 4
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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.

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

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

"MUZYKA MI LEŻY" W PARKU CEN-
TRALNYM
18.06-27.08.2022, godz. 20:00
Wstęp wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Lu-
dowy 5; organizator: ŚOK

Zapraszamy na drugą edycję cyklu koncer-
tów prezentujących lokalnych artystów. W
tym roku spotykamy się w Parku Central-
nym na plenerowej scenie Klubu Łaźnia
gdzie usłyszycie takie gatunki jak pop, rock,
blues, country czy etno-folk. Ponownie będą
czekać na Was nasze leżaki a dodatkowo
bogate menu i niepowtarzalna atmosfera
ogrodu Łaźni. W pierwszej odsłonie w dale-
ki świat zabierze Was:

SREDNUSHA [etno-folk]
http://www.facebook.com/srednusha

Bratnie dusze, które szukają jedności w róż-
norodności. W swojej idei próbują zjedno-
czyć różne kultury muzyczne, czasem odda-
lone od siebie tysiącami kilometrów. Muzy-
ka tradycyjna to dla zespołu nie tylko inspi-
racja, ale przede wszystkim medium spotka-
nia. Każda dusza z zespołu doświadcza i
wyraża pieśń w inny sposób. W tej różno-
rodności dźwięki dusz wibrują w jednym
wspólnym głosie, w jednym wspólnym "tu i
teraz". Skład: Artur Korzekwa (cajon/sto-
pa/przeszkadzajki), Darek Piechowiak (pu-
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ciąg dalszy na str. 6

Sponsorami tegorocznej edycji byli: Prezydent Świdnicy, AAM Poland, DBI Plastics, Electrolux
Poland, Greenbrier Wagony Świdnica, IMP Comfort, Krause, Panas Ekskluzywne Schody i Podłogi,
Przedsiębiorstwo AMS, Sonel, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich oraz ZUP-
BADURA.

foto: D.Gębala, UM w Świdnicy, firma SONEL S.A.

Świdnica

AMBASADOR KANADY Z WIZYTĄ W ŚWIDNICY
Ambasador Kanady w Polsce i na Białorusi, Leslie Scanlon odwiedziła w piątek, 10 czerwca

Świdnicę. Swoją wizytę rozpoczęła od spotkania z prezydent miasta, Beatą Moskal-Słaniewską.
Panie wzięły udział w Festynie Ekologicznym "Czysta Świdnica", a następnie uroczyście otworzyły
Centrum Edukacji Ekologicznej w budynku Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw w Rynku.

- Bardzo się cieszę z wizyty pani ambasador, z tego, że mogłam pokazać jej nasze piękne miasto.
Dzisiaj naszym głównym tematem rozmów była ekologia, walka o klimat i edukacja ekologiczna.
Pokazaliśmy ambasador nasze Centrum Edukacji Ekologicznej. Miała też możliwość uczestniczenia
w warsztatach z dziećmi, w spotkaniu z młodzieżą. Miałyśmy też moment, aby porozmawiać ze sobą,
jak dwie kobiety i wymienić się troską o świat, refleksjami na temat tego, iż jest to już ostateczny
moment, abyśmy wszyscy, niezależnie od strefy w której żyjemy, wieku, poglądów, rozpoczęli
intensywną walkę o świat, żeby go zmieniać na lepsze i zadbać o jego stan. A takie zmiany możemy
zaczynać od samych siebie, zmieniając nasze nawyki, eliminując z naszego zachowania te, które są
niedobre. Pani ambasador jest przesympatyczną osobą, świetnie zorientowaną jeśli chodzi o ekologie,
kochającą Polskę. Zna bardzo dobrze Sopot, Gdańsk, Wrocław i cieszę się, że do tej listy ulubionych
miast dodała dzisiaj Świdnicę - mówi, prezydent Beata Moskal-Słaniewska. 

Ambasador spotkała się również z młodzieżą III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, gdzie
poprowadziła lekcję języka angielskiego. Zwiedziła także Kościół Pokoju. Tych kilka intensywnych
godzin spędzonych w naszym mieście zrobiło na Ambasador Kanady bardzo dobre wrażenie.

Leslie Scanlon jest ambasadorem Kanady w Polsce i na Białorusi od sierpnia 2018 roku.
Ukończyła Uniwersytet Carleton na wydziale dziennikarstwa. W Departamencie Spraw Zagranicz-
nych Rządu Kanady, jako dyrektor generalny ds. operacji konsularnych , była odpowiedzialna za
realizację programu konsularnego i zarządzanie siecią konsularną za granicą. Pracowała także w
Tokio , jako komisarz ds. handlu oraz w Paryżu, jako radca-minister ds. komunikacji i spraw
publicznych. 

foto: D.Gębala/UM Świdnica

Świdnica

ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM O STANIE GMINY
MIASTO ŚWIDNICA ZA 2021 ROK

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Świdnicy, którą zaplanowano na 24 czerwca br. prezentowany
będzie Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica za 2021 rok. W tym dniu odbędzie się również debata
nad zapisami raportu. Zachęcamy mieszkańców Świdnicy do zapoznania się z tym dokumentem i do
udziału w dyskusji.

Informacje zawarte w raporcie odnoszą się do wszystkich dziedzin życia w naszym mieście.
Mówią o stanie finansów, oświaty, pomocy społecznej. W dokumencie tym pokazujemy najważniej-
sze miejskie inwestycje, przedstawiamy główne aspekty w sferze mieszkalnictwa, edukacji, promo-
cji, realizowanych strategii, programów i polityk.

- Raport o Stanie Gminy Miasto Świdnica za 2021 rok przygotowany został w nowej, zdecydo-
wanie prostszej do przyswojenia formule. Mieszkańcy znajdą w nim opisy najważniejszych działań
podjętych w 2021 roku skondensowane w formie broszury. Jestem przekonana, że nowa formuła
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przypadnie do gustu świdniczanom i da obraz tego, co przez ostatni rok zrobiono w Świdnicy.
Zachęcam do zapoznania się z nim i wyrażenia swojej opinii - mówi Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy

Raport dostępny jest do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy
oraz w formie papierowej w 5 punktach w: Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej,
Informacji Turystycznej w Rynku, Szkole Podstawowej nr 1 - wejście główne oraz Szkole Podsta-
wowej nr 6 przy ul. Jodłowej - wejście główne oraz w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Biurze
Obsługi Kancelaryjnej. Bezpłatne egzemplarze są dostępne dla wszystkich chętnych w godzinach
otwarcia placówek.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica mogą zabierać głos radni oraz
mieszkańcy gminy. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby
zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej
50 osób, do przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy.

Świdnica

ŚWIDNICKIE "LATO NA PODWÓRKU" 
Już siódmy rok projekt "Lato na podwórku" towarzyszy dzieciom podczas wakacji na świdnickich

osiedlach. W ramach akcji najmłodsimogą korzystać z bezpłatnych zajęćedukacyjno-animacyjnych,
które odbywać się będą przez 10 tygodni lata, w czterech lokalizacjach. Realizatorem projektu jest
Fundacja Ładne Historie.Został on dofinansowany w wysokości 52 tysięcy złotych, ze środków
miasta. 

Tegoroczną edycję projektu zaplanowano pod hasłem (bez)troska.
- Zależy nam, aby po minionej edycji, którą skoncentrowaliśmy wokół niełatwego tematu, jakim

są prawa dziecka, zatroszczyć się przede wszystkim o wartość, jaką jest dzieciństwo. Ponownie
głównym podmiotem stanie się dziecko, jego potrzeby, entuzjastyczny sposób patrzenia na świat,
ciekawość tego, co nowe, zachwyt nad małymi rzeczami, szczerość i naturalność. Chcemy, aby był
to radosny czas wypełniony dziecięcą energią i niczym nieograniczoną radością.Jednocześnie
chcemy włączyć w zajęcia elementy troski o samego siebie i świat dookoła - stąd w haśle (bez)troska
pojawił się nawias. W lekkiej i przystępnej dla dzieci formie poruszymy z nimi tematy związane z
dbaniem o swoje dobre samopoczucie, rozpoznawaniem emocji i radzeniem sobie z nimi czy
mówieniem o swoich potrzebach. Z drugiej strony zwrócimy ich oczy na otaczającą ich przyrodę i
jej potrzeby oraz sposoby, w jaki mogą się o nią troszczyć- mówi Kalina Żaczek, koordynatorka
projektu. 

Na dzieci czekają gry podwórkowe, dużo śmiechu, wspólnej zabawy i warsztaty - ruchowe,
plastyczne oraz spotkania z ciekawymi gośćmi.  Organizatorzy zapewniają, że nie będzie nudy.  

- W czasie naszych zajęć podwórkowych dzieci mają szansę wyrazić swoje zdanie, uczą się
dyskutować, słuchać, opowiadać o swoich przeżyciach, a jednocześnie fantazjują, kreują, konstruują,
projektują, rysują, tańczą i grają w ulubione gry podwórkowe. Dzięki kreatywnym zadaniom ich
uwaga jest skoncentrowana na działaniu, współpracy i tworzeniu, ruchu i interakcjach, zamiast na
ekranie telefonu i przeglądaniu mediów społecznościowych- dodaje Maria Zięba, z Fundacji Ładne
Historie. 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i otwarte, nie trzeba się na nie zapisywać.
Gdzie odbędą się zajęcia?
Od 20 czerwca do 25 sierpnia, w godzinach 16:30 - 19:30 animatorzy będą czekali:

◆ PONIEDZIAŁKI (20.06.2022, 27.06.2022, 04.07.2022, 11.07.2022, 18.07.2022, 25.07.2022,
01.08.2022, 08.08.2022, 15.08.2022, 22 .08.2022)

ciąg dalszy na str. 8

zon/trąbka), Ola Knaś (śpiew/akordeon), Pa-
weł Cychowski (śpiew/gitara akustyczna),
Witold Kowaliszyn (cymbały strunowe/fle-
ty karpackie/duduk ormiański)

DZIKI KONCERT #2
26.06.2022, godz. 17:00
Wstęp 10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Długo wyczekiwany kolejny DZIKI kon-
cert świdnickiego Dzikiego Chóru pod dy-
rekcją Katarzyny Szymko-Kawalec. W re-
pertuarze jak zwykle mieszanka najprze-
różniejszych stylów i gatunków - pieśni
afrykańskie, muzyka gospel, a także auto-
rskie kompozycje pisane specjalnie dla
dzikiego zespołu przez Katarzynę Szym-
ko-Kawalec. Nie zabraknie również in-
strumentalnych niespodzianek.

"Dziki Chór" to świdnicki chór mieszany
- zespół założony w maju 2018 roku w Świd-
nickim Ośrodku Kultury przez Katarzynę
Szymko-Kawalec.

Poprzedni koncert chóru odbył się w 2019
roku, później niestety zatrzymała zespół
pandemia. Dziki Koncert #2 to wielki po-
wrót Dzikiego Chóru do koncertowania, no-
wa energia, długo ćwiczony nowy repertuar
i jeszcze większy skład.

Słownikowa definicja słowa "dziki" to
niezgodny z ogólnie przyjętymi normami,
niestandardowy, nieuchwytny, nieoswojo-
ny, energiczny i żywiołowy i wzrastający
w naturalnym środowisku. W przypadku
Dzikiego Chóru chodzi przede wszystkim
o energetyczność, radość, wyjątkowość i
wymykanie się schematom. Tacy właśnie
są członkowie tego zespołu, szaleni, a
przede wszystkim radośni. Tym właśnie
szaleństwem i radością Dziki Chór będzie
podzieli się z Państwem na swoim koncer-
cie.

**********************************

http://www.domsenioracm.pl


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych 

TECHNIK WETERYNARII

Technikum Weterynaryjne i Technikum Ortopedyczne 
w Úwidnicy

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

www.toswidnica.pl                 sekretariat@sced.pl
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Osiedle Zarzecze - boisko przy ul. Kiliń-
skiego za blokami TBS. W przypadku de-
szczu zajęcia odbywać się będą w salce pa-
rafialnej przy ul. Rolniczej 9.

◆ WTORKI (21 .06 .2022 ,  28 .06.2022,
05.07.2022, 12.07.2022, 19.07.2022,
26.07.2022, 02.08.2022, 09.08.2022,
16.08.2022, 23.08 .2022)
Osiedle Zawiszów - skwer przy ul. Galla
Anonima. W przypadku deszczu zajęcia od-
bywać się będą w Szkole Podstawowej nr 1.
ŚRODY (22.06.2022,  29.06.2022,
06.07.2022, 13.07.2022, 20.07.2022,
27.07.2022, 03.08.2022, 10.08.2022,
17.08.2022, 24.08 .2022)

◆ Osiedle Młodych - skwer przy ul. Prądzyń-
skiego - koło kortu tenisowego. W przypadku
deszczu zajęcia odbywać się będą w Klubie
Seniora przy ul. Kozara-Słobódzkiego 21 (w
budynku byłego Gimnazjum nr 1).

◆ CZWARTKI (23.06.2022, 30.06.2022,
07.07.2022, 14.07.2022, 21.07.2022, 28.07.2022, 04.08.2022, 11.08.2022, 18.08.2022, 25.08 .2022)
Park przy ul. Gdyńskiej
W przypadku deszczu zajęcia odbywać się będą w Dziennym Klubie Senior Wigor przy ul. Saperów 27.
A we WTORKI i CZWARTKIna świdnickim skateparku, od godz. 16.30 do 19.30 zapraszamy na warsztaty SKATEPARK22. Do końca sierpnia,

dwa razy w tygodniu, młodzież będzie miała szansę spotkać się z pasjonatami takich dyscyplin jak skateboarding, rolkarstwo, hulajnoga, wrotkarstwo,
jazda na rowerze oraz street art.

- Naszym głównym celem w ramach tej inicjatywy jest dotarcie do mieszkańców Świdnicy w wieku 7-18 lat, w tym osób, z którymi mieliśmy okazję
spotkać się na skateparku w ubiegłym roku. Zależy nam, aby zaprosić ich do wspólnego aktywnego spędzenia czasu na powietrzu, nauki lub doskonalenia
umiejętności w poszczególnych dyscyplinach oraz zwrócenie ich uwagi na dbałość o otaczającą ich przestrzeń.Ze względu na bezpieczeństwo i komfort
uczestników/czek na zajęciach obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Każdorazowo na warsztaty obowiązują zapisy
poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniany w wydarzeniu na profilu Lata na podwórku - zachęcają organizatorzy warsztatów. 

O szczegółach projektów można przeczytać na stronie www.ladnehistorie.pl. Zachęcamy także do śledzenia fanpageu Lato na podwórku:
https://www.facebook.com/LatoNaPodworku/. 

Foto: Fundacja Ładne Historie

Świdnica

ZAPRASZAMY NA "ŚWIĘTOJAŃSKI EKOPIKNIK"
Stoiska lokalnych przedsiębiorców, aleja rękodzieła, warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych, strefa kulinarna, występy artystyczne zakończone

obrzędem nocy świętojańskiej - to tylko niektóre atrakcje, które będą czekać na wszystkich w piątek,  24 czerwca o godz. 15:00 w świdnickim Parku
Centralnym. Przed nami trzecia edycja "Świętojańskiego Ekopikniku", na który już dziś serdecznie zapraszamy.

Udział w ekopikniku w charakterze wystawców potwierdziło już 60 lokalnych przedsiębiorców, wśród których znajdują się producenci zdrowej
żywności, rękodzielnicy oraz promotorzy zdrowego stylu życia. Ponadto uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w rodzinnych warsztatach
- nauczą się pierwszej pomocy i technik samobadania, dowiedzą się o roli pszczół w przyrodzie, samodzielnie przygotują pasty, przekąski i watę cukrową.
Zaplotą wianki i warkocze, zrobią kartę czerpanego papieru z zatopionymi w nim roślinami oraz wykonają lalki motanki - ukraińskie amulety ochronne.
Cała impreza ma na celu zachęcić mieszkańców Świdnicy do prowadzenia zdrowego, ekologicznego stylu życia.

W drugiej części wydarzenia, która rozpocznie się o godz. 17:00, odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy pamięci Zbigniewa Chlebickiego oraz
występy artystyczne: Niepublicznego Przedszkola "Wesoła Piątka", Klubu MigrantaKalejdoskop Talentów, zespołów Mała Świdnica i Mażoretki Prima,
Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów, Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego "Krąg" oraz zespołu SponTan. O 20:00 DJ Grzegorz Godula
zaprosi uczestników imprezy na potańcówkę.

Imprezę zakończy tradycyjny obrzęd nocy świętojańskiej, połączony z występem Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego "Krąg" i Zespołu
Ludowo-Estradowego Mokrzeszów.

ciąg dalszy na str. 10
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Organizatorem Świętojańskiego Ekopikniku jest Gmina Miasto Świdnica we współpracy ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury. Więcej informacji na
temat imprezy: www.facebook.com/ekologicznepodziemie 

www.facebook.com/SwidnicaPrzedsiebiorcom. 

Powiat Świdnica

RUSZA REKRUTACJA 
DO SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza rodziny zastępcze i rodziców zamieszkałych na terenie Powiatu Świdnickiego do udziału
w warsztatach doskonalących kompetencje wychowawcze osób dorosłych opiekujących się dziećmi i młodzieżą, pn. "Szkoła dla rodziców i wychowaw-
ców".

Głównym celem programu jest wsparcie opiekunów w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Program ma na celu opanowanie umiejętności
lepszego porozumiewania się z dziećmi, zastanowienie się nad własnymi metodami i postawą wychowawczą, wymianę doświadczeń. Uczy otwartej,
konstruktywniej komunikacji w rodzinie i w szkole, a poprzez to budowanie silnej więzi emocjonalnej między dorosłymi a dziećmi, co, zgodnie z
wynikami badań J. K. Hawkinsa sprawia, że jest on także programem profilaktycznym, przeciwdziałającym przemocy i wszelkiego rodzaju uzależnie-
niom dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w grupach do 12-15 osób w formie 10 spotkań w raz w tygodniu (40 godzin dydaktycznych).

Prowadzone są przez dwóch trenerów posiadających certyfikaty realizatorów ww. programu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Pierwsze
zajęcia planowane są w dniu 12 lipca 2022 r.

Podania o przyjęcia do "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców" należy składać w sekretariacie PCPR przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy. Telefon
kontaktowy 74 851 50 10. W podaniu prosimy o podanie danych kontaktowych (adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e -mail). Ilość miejsc
ograniczona. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Świdnica

ROZPOCZYNA SIĘ PRZEBUDOWA DWÓCH ŚWIDNICKICH PODWÓREK
Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska i prezes firmy HYPMAR, Mariusz Hyptapodpisali umowę na wykonanie pełnej rewitalizacji dwóch

obszarów w centrum miasta - kwartału pomiędzy Grodzką a Kotlarska oraz pomiędzy Franciszkańską - Grodzką - Konopnickiej. Plac budowy został
przekazany, a prace potrwają 17 miesięcy. 

Będzie sporo utrudnień, bo przebudowy lub poprawy wymagają wszystkie siecpodziemnei. Część miejsc parkingowych zostanie wyłączonych z
użytkowania. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość i zrozumienie, realizacja inwestycji jest prowadzona z myślą o mieszkańcach
Świdnicy.

W ramach rewitalizacji śródmiejskiej przestrzeni przewidziano budowę parkingów, chodników, placów zabaw, jak również nasadzenie zieleni - traw,
bylin, krzewów ozdobnych i drzew. Powstaną także zadaszone miejsca gromadzenia odpadów. Wybudowane zostaną murki oporowe, nowe instalacje
elektryczne oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami na retencję wody. Na podwórkach pojawią się nowe elementy małej

ciąg dalszy na str. 11
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architektury, czyli kosze na odpadki, ławki, słupki uliczne, stojaki rowerowe i trejaże. Zaplanowano też montaż i ekspozycję średniowiecznej płyty
kamiennej (epitafium) w przęśle muru przy ul. Franciszkańskiej.

- Zastosowane zostaną elementy zielono - niebieskiej infrastruktury, poprzez wprowadzenie elementów retencji wody takich jak: zbiorniki na retencję
wody, studnie chłonne, dachy zielone. Tereny po przebudowie będą miał charakter ciągów pieszo - jezdnych, placów oraz deptaków. Przedsięwzięcie
przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców  oraz walorów estetycznych centrum miasta - obszaru objętego rewitalizacją-mówi Andrzej Nowak,
dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Przypomnijmy, że miasto na realizację tej inwestycji otrzymało promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w
kwocie 4 milionów 950 tysięcy złotych. Koszt prac to ponad 10 milionów złotych. Planuje się, że  powinny one zakończyć się w ciągu 17 miesięcy od
dnia podpisania umowy.

Świdnica

DZIEŃ DZIECKA W "MECHANIKU"
Dzień Dziecka w "Mechaniku" był zarazem

Dniem Sportu. Na naszym pięknym nowoczes-
nym stadionie szkolnym uczniowie, po wspólnej
rozgrzewce na płycie boiska, rozpoczęli rywali-
zację w 4 konkurencjach: biegu na 100 i 400 m,
skoku w dal i pchnięciu kulą.

Publiczność zgromadzona na trybunach za-
grzewała zawodników do zaciętej rywalizacji.
Po eliminacjach odbyły się finały we wszystkich
konkurencjach. W imprezie wzięli udział ucznio-
wie wszystkich klas technikum i szkoły branżo-
wej. Emocje były niesamowite. Niestety piękna
słoneczna pogoda zmieniła się dość niespodzie-
wanie w dość ulewny deszcz i choć finały dobie-
gły końca, organizatorzy rozgrywek nie mogli
już dokonać prezentacji zwycięzców i wręczyć
medali i nagród.

Ceremonia ta została przeniesiona na apel
kończący rok szkolny.

Całą imprezę przygotowali i przeprowadzili
nauczyciele katedry wychowania fizycznego na-
szej szkoły w składzie: Aleksandra Warchała,
Piotr Godula i Radosław Szalecki.

Lista zwycięzców przedstawia się następują-
co:

Bieg na 100 m:
1. Aleksander Święs kl. 3aTp - 12,03s  
2. Kamil Wołek kl. 3cT - 12,12s  
3. Damian Stróżka kl. 2aT - 12, 29s
Bieg na 400m:
1. Wojciech Telicki kl. 3aTp- 0, 59,00s  
2. Mateusz Zięba kl. 3aZ - 0, 59,58s  
3. Ksawier Okarmus 3aTp - 1, 00, 84s
Skok w dal:
1. Paweł Markowski kl. 3aTp - 5, 41m  
2. Adam Nieduży kl. 2Az - 5,33m  
3. Oliwer Kruczek kl. 3atp - 4, 91m
Pchnięcie kulą:
1. Sylwester Sikora kl. 3Ctp - 10, 39m  
2. Jakub Szaliński kl. 3bTp - 10, 34m  
3. Szymon Bąk kl. 9,86m
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, któ-

rzy brali udział w rozgrywkach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Dnia Sportu za wspaniałą atmosferę, kibicowanie i uczestnictwo w imprezie. Do
zobaczenia za rok.

Zespół Szkół Mechanicznych

MDK Świdnica

XI MEMORIAŁ SZACHOWY MICHAŁA SOŚNICKIEGO
W połowie lat dziewięćdziesiątych z inicjatywy Mirosława Sośnickiego w okresie wakacyjnym odbywały się w Świdnicy międzynarodowe festiwale

szachowe. Po tragicznej śmierci Michała Sośnickiego, syna pana Mirosława, festiwale przybrały jego imię. W 2006 roku prawo organizacji turnieju
przejęła Gmina Żarów. I tak X Międzynarodowy Festiwal Szachowy Pamięci Michała Sośnickiego odbył się w dniach 30 czerwca - 2 lipca 2006 roku.
Niestety był to ostatni turniej z serii. Pamięć o Michale jest wciąż żywa wśród świdnickich szachistów, dlatego Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
wraz z Klubem Szachowym GAMBIT MDK Świdnica wystąpili do burmistrza Żarowa o przekazanie prawa do organizacji turnieju i otrzymali zgodę.
Plany organizacji turnieju w czerwcu 2020 pokrzyżowała epidemia i dopiero w bieżącym roku będą zrealizowane.

Słowo festiwal pochodzi od łacińskiego festivus, co znaczy radosny, wesoły, świąteczny i oznacza szereg imprez jednego typu. Nie rezygnując z
rozbudowanej formuły (obok turnieju szachów szybkich odbędzie się turniej błyskawiczny), zmieniamy nazwę turnieju na Memoriał, gdyż jest ona, w
naszym mniemaniu, właściwsza. W związku z ograniczonym budżetem rozpoczynamy skromnie od turnieju dla niespełna stu uczestników. Liczymy,
że w przyszłych latach turniej nawiąże do dawnego blasku.

Gr. A - 25.06 - turniej szachów szybkich dla juniorów starszych i seniorów
Gr. B - 25.06 - turniej szachów szybkich dla juniorów w wieku 10-13 lat
Gr. C - 25.06 - turniej szachów szybkich dla juniorów do 9 lat (z możliwością zdobycia V i IV kategorii szachowej)
Gr. D - 26.06 - turniej szachów błyskawicznych dla wszystkich chętnych

ciąg dalszy na str. 15
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LIRYCZNIE W III LO
26 maja, po pandemicznych zawirowaniach

udało się zgromadzić w auli szkoły szacowne
grono młodych literatów wyróżnionych w tego-
rocznym Powiatowym Konkursie Literackim
"Lirrodzaj różny".

Zaproszeni goście odebrali oprócz nagród
specjalnie na tę okazję wydaną pokonkursową
antologię przepięknie zilustrowaną przez Mag-
dalenę Morawską, uczennicę klasy artystycznej.
Liryczne spotkanie uświetniły prezentacje nagro-
dzonych tekstów oraz poetyckie piosenki wyko-
nane przez uczniów klas humanistycznych z edu-
kacją muzyczną i teatralną. Nie zabrakło też te-
atralnego akcentu. Liwia Żak, uczennica klasy
IIa i laureatka konkursu, zaprosiła publiczność
do refleksyjnej podróży w czasie, prezentując
swój autorski monodram, który zapewnił jej
udział w wojewódzkich eliminacjach Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego. Zachwyt wzbudził występ uczniów klasy przygotowawczej. Młodzi ukraińscy artyści zaczarowali zebranych
brzmieniem ukraińskich pieśni i liryczną opowieścią o czasie wojennych zawirowań. Było nastrojowo, słodko i refleksyjnie. Gościom dziękujemy za
przybycie, a wszystkim wykonawcom i laureatom serdecznie gratulujemy.

III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Polonia Stal Świdnica

CZAS NA ZABAWĘ I PODZIĘKOWANIA
Dziś (12.06.2022r.) wszystkie obiekty Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowane przy ulicy Śląskiej tętniły życiem. Wszystko za

sprawą trwającego przez kilka godzin polsko-ukraińskiego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego. W sportowej zabawie brali udział zarówno najmłodsi, jak
i ci nieco starsi uczestnicy. Aż nadto dopisała również pogoda. Na starcie nie brakło również klubu IgnerHome Polonia-Stal Świdnica. 

Wydarzenie rozpoczęło się od startu rajdu rowerowego "Świdnica na Rowery", który zlokalizowany był przed Urzędem Miasta w Świdnicy. Trasa
liczyła około 10  kilometrów, a pierwsi uczestnicy rajdu rowerowego zaczęli pojawiać się na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przed
godz. 12.00. W tym momencie, może z wyjątkiem tenisowego 10. Memoriału Bogdana Szymańskiego (zmagania wystartowały wcześniej) rozpoczął
się oficjalnie festyn sportowo-rekreacyjny. Pięć godzin na obiektach OSiR-u wypełniła moc atrakcji dla całych rodzin. Na młodsze i starsze dzieci czekały

ciąg dalszy na str. 16
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między innymi: wielka strefa dmuchańców, animacje, gry i zabawy, bańki mydlane. Najodważniejsze dzieciaki mogły spróbować swoich sił na trasie
najeżonego przeszkodami biegu Runmageddon Kids. Nieco starsi uczestnicy mogli z kolei rozegrać partyjkę golfa na dziewięciodołkowym polu,
potrenować zimowe dyscypliny olimpijskie lub zagrać w tenisa w ramach 10. Memoriału Bogdana Szymańskiego. Było też coś dla miłośników rozrywki
umysłowej. Dwugodzinną symultaną z rotacją graczy na 20 stanowiskach dała Klaudia Kulon - od 2014 roku szachowa arcymistrzyni i ubiegłoroczna
mistrzyni Polski. O dodatkowe atrakcje w swoich dyscyplinach troszczyły się w ramach prezentacji na stanowiskach świdnickie kluby sportowe i centra
aktywności ruchowej. 

Piłkarskie emocje z udziałem blisko pięćdziesięcioosobowej grupy orlików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica toczyły się na sztucznym boisku. W
mini turnieju zaprezentowała się grupa rocznika 2012 trenera Andrieja Kozachenko, a także trenowana również przez niego ponad dwudziestoosobowa
drużyna młodych zawodników z Ukrainy. Emocje z udziałem biało-zielonych rozgrywały się także na scenie głównej. Delegacja młodzików IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica odebrała nagrodę prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej za wyniki osiągnięte w roku kalendarzowym 2021. Na jej ręce
złożyliśmy z kolei okolicznościową ramkę w podziękowaniu za współpracę na linii klub - Urząd Miasta w Świdnicy w kończącym się sezonie. Do miłej
uroczystości doszło także chwilę później. W ramach kończącego się roku współpracy z naszym sponsorem tytularnym - firmą IgnerHome wręczyliśmy
paniom Joannie Ziniewicz i Natalii Maliszewskiej okolicznościowy puchar i pamiątkowe dyplomy, dziękując za wsparcie i piłkarskie emocje w sezonie
2021/2022.  

W trakcie festynu trwała loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, a dochód zasili zbiórkę publiczną na organizację Świdnickich Czwartków
Lekkoatletycznych oraz ich ogólnopolski finał. Zbiórkę na rzecz zwierząt na swoim stanowisku prowadziło też Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Świdnicy. Wydarzenie uzupełniało wręczenie nagród prezydent Świdnicy za osiągnięcia sportowe w 2021 roku, podsumowanie niedawnej akcji
Aktywni24, czy wreszcie podsumowanie i nagrodzenie za cykl współzawodnictwa szkolnego w kończącym się roku szkolnym. Organizatorami i
partnerami Polsko-Ukraińskiego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego były: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Świdnicy, IgnerHome,
Mineral Zdrój, Sonel i PUO Świdnica.

tekst: polonistal.swidnica.pl

OSiR Śwdinica

PUCHARY I NAGRODY ZA SPORTOWE 
"WSPÓŁZAWODNICTWO SZKOLNE 2021-2022"

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie jest organizatorem sportowego  Współzawodnictwa szkolnego świdnickich szkół podstawowych i
gimnazjalnych na szczeblu miejskim i współorganizatorem niektórych finałów strefy wałbrzyskiej i finałów dolnośląskich w ramach cyklu Dolnośląskich

Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej pro-
wadzonych na dalszych szczeblach przez Szkol-
ny Związek Sportowy Dolny Śląsk.

W ciągu roku szkolnego, począwszy od
września 2021 do czerwca 2022 w ramach
współzawodnictwa rozegrano łącznie 51 konku-
rencji sportowych w tym:

25. imprez dziewcząt,
26 imprez chłopców,
We wszystkich zawodach wzięło udział 2

206 zawodników i zawodniczek z czego :
971 dziewcząt,
1 235 chłopców,
Szkoły za zajęcie miejsc w poszczególnych

zawodach uzyskiwały następującą punktację :
1m -10 pkt, 2m -8 pkt, 3m -7 pkt, 4m -6 pkt,

5m -5 pkt, 6m -4, 7m -3 pkt, 8m-2 pkt,
Do punktacji końcowej współzawodnictwa

wliczane były wyniki wszystkich konkurencji, w
których dana szkoła wzięła udział. W przypadku
takiej samej liczby punktów o kolejności decy-
dowała większa ilość zdobytych pierwszych
miejsc, następnie drugich itd. W związku z sytu-
acją epidemiologiczną w ubiegłych dwóch latach
szkolnych i nie odbywaniem się zdecydowanej
większości zawodów w tym roku szkolnym na-
grodzone zostały wszystkie świdnickie szkoły
podstawowe. Klasyfikacja Igrzysk Dzieci i
Igrzysk Młodzieży od zeszłego roku została już
połączona osobno jak zwykle dla dziewcząt i
chłopców.

IGRZYSKA DZIECI (klasy 1-6 SP) i IGRZY-
SKA MŁODZIEŻY (klasy 7-8 SP )

DZIEWCZĘTA
1. SP 6 - 216 pkt
2. SP 8 - 142 pkt
3. SP 4 - 134 pkt
4. SP 1 - 124 pkt
5. SP 105 - 123 pkt
6. SP 2 - 62 pkt
7. SP Społeczna - 53 pkt
8. SP 315 - 43 pkt
9. NSP Bliżej Dziecka - 34 pkt
10. NKSP Caritas - 3 pkt
udział : 971  zawodniczek

ciąg dalszy na str. 19
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CHŁOPCY
1. SP 6 - 240 pkt
2. SP 8 - 173 pkt
3. SP 4 - 160 pkt
4. SP 1 - 135 pkt
5. SP 105 - 95 pkt
6. NSP Bliżej Dziecka - 69 pkt
7. SP Społeczna - 68 pkt
8. SP 315 - 59 pkt
9. SP 2 - 50 pkt
10. NKSP Caritas - 13 pkt
udział : 1.235 zawodników
Dla wszystkich sklasyfikowanych szkół na

zakończenie przewidziane były sportowe nagro-
dy rzeczowe, które uroczyście wręczone zostały
12 czerwca w ramach Pikniku sportowo-. rekre-
acyjnego. Puchary i nagrody dla szkół i najle-
pszych sportowców wręczali: wiceprezydent
Świdnicy pan Jerzy Żądło oraz z ramienia orga-
nizatora pan Waldemar Kurek.

Przy tej okazji chcielibyśmy serdecznie po-
dziękować dyrekcjom szkół, które bezproblemowo udostępniały nam sale sportowe i udzielały pomocy w realizacji zawodów. Wyróżnione szkoły :

SP 1 - dyr. Renata Begierska i v-ce Edyta Natanek
SP 6 - dyr.  Violetta Skibicka
SP 105 - dyr. Małgorzata Pielach
Podziękowania należą się również stałej obsłudze sędziowskiej i nauczycielom, którzy przez ten rok szkolny wspomagali ŚOSIR w przeprowadzeniu

zawodów sportowego "Współzawodnictwa szkolnego".
Są to : Annabella Wierzbicka, Justyna Malczyk, Iwona Sara, Artur Sara, Justyna Curyl, Sebastian Błaszczyk, Krzysztof Terebun, Stanisław Gałka,

Agnieszka Poradzisz, Renata Jastrzębska, Anna Lis, Magdalena Werner, Joanna Pijanowska.
Od kilku lat organizator współzawodnictwa, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, obok nagród drużynowych postanowił wyróżniać też najlepszych

sportowców z poszczególnych szkół biorących udział w corocznej rywalizacji. Wyróżnieni uczniowie otrzymali talony na sprzęt sportowy:
IGRYSKA DZIECI (klasy 1-6 SP) i IGRZYSKA MŁODZIEŻY (klasy 7-8 SP)
Szkoła Podstawowa nr 1 - JULIA KRYŚKO , SZYMON ĆWIRKO
Szkoła Podstawowa nr 2 - LENA GĄCZKOWSKA, FRANCISZEK KOŚCIOŁEK
Szkoła Podstawowa nr 4 - ANGELIKA KUROWSKA, SZYMON STRAMEK
Szkoła Podstawowa nr 6 - JAGODA REGNOWSKA , FRANCISZEK KOŁAKOWSKI
Szkoła Podstawowa nr 8 - JESSICA GAWRYSIAK, MACIEJ OLECH
Szkoła Podstawowa nr 105 - ANIKA KUDAREWSKA, ERYK POLUS
Szkoła Podstawowa nr 315 - ALEKSANDRA DENYSIEWICZ, ALAN WAJDZIK
NSP Bliżej Dziecka - ANNA YAKIMETS, JAKUB BUCHAROWSKI
NKSP "Caritas" - AMELIA KARWAŁA, DOMINIK MORAWSKI
SP Społeczna - KORNELIA CHĘCIŃSKA, MACIEJ PIECHOWIAK

Przygotował: Waldemar Kurek

Polonia Stal Świdnica

W ŚWIDNICY NIE BYŁO NA NAS MOCNYCH
Świetną sobotę na terenie  Świdnickiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji zanotowali młodzi
piłkarze  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.
Biało-zieloni popisali się  stuprocentową skute-
cznością, odprawiając z kwitkiem Górnika Pol-
kowice,  Zagłębie Lubin i KS Żórawina.

Świetnie prezentujący się szczególnie w
rundzie rewanżowej juniorzy starsi trenera Jaku-
ba Rosiaka podejmowali  niżej notowany zespół
KS-u Żórawina. Rozpoczęło się znakomicie, bo-
wiem  już w 2. minucie bramkarza rywali poko-
nał Miłosz Ilski. Później tempo  meczu siadło,
mieliśmy problemy z "zawiązaniem" składnej
akcji,  raziliśmy nieskutecznością, a na domiar
złego tuż przed końcowym  gwizdkiem arbitra w
pierwszej odsłonie straciliśmy gola na 1:1. Po
zmianie stron na murawie dzieliła i rządziła już
tylko jedna ekipa.  Świdniczanie wyraźnie wrzu-
cili wyższy bieg i co chwilę punktowali zespół
gości. Swojego drugiego gola dołożył Miłosz
Ilski, a oprócz niego  receptę na golkipera prze-
ciwników znaleźli: Maciej Król, Michał Staroń,
Kornel Czochara, Łukasz Reczyński, Łukasz Sałata, Paweł Markowski i  Paweł Michta. Finalnie skończyło się wynikiem 9:1 na korzyść drużyny
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Nasi piłkarze na kolejkę przed końcem  sezonu 2021/2022 plasują się na piątej pozycji w tabeli, tracąc punkt do
czwartej Miedzi Legnica. To już pewne, że będzie to najlepszy wynik od  lat w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej juniorów starszych.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - KS Żórawina 
9:1 (1:1)

Skład: Telicki, Markowski, Kaźmierczak, Tragarz,  Dubojski, Ilski, Król, Dyś, Metelica, Michta, Okarmus, Przyborowski,  Sałata, Czochara,
Kasprzycki, Staroń, Koczut, Reczyński.

ciąg dalszy na str. 22
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***
Świetnie spisali się także juniorzy  młodsi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica występujący pod dowództwem  trenera Tomasza Oleksego. Gospodarze

występujący w lidze wojewódzkiej  juniorów młodszych gościli na swoim terenie zespół Górnika Polkowice.  Miejscowi szybko starali się zaznaczyć
swoją przewagę i to nam się  udało. Rozpoczęło się od dwóch trafień Huberta Lipińskiego i prowadzenia  naszych zawodników 2:0. Po zmianie stron
gra się nieco wyrównała.  Rywale złapali najpierw kontakt na 2:1, lecz odpowiedzieliśmy trafieniem  Oliwiera Kruczka i znów znaleźliśmy się na
dwubramkowym prowadzeniu. To  nie podłamało gości, którzy strzeli swojego drugiego gola, ale ostatnie  słowo należało do świdniczan. Do sieci trafił
ponownie Oliwier Kruczek,  a juniorzy młodsi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica wygrali 4:2.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Górnik Polkowice 
4:2 (2:0)

Skład: Janas, Król,  Kruczek, Ratajczak, Cybruch, Safian, Błasz, Szewczyk, Malinowski, Migas,  Lipiński, Wiecheć, Ptak, Zaczyński, Gliwa.
***

Biało-zieloni trampkarze trenera Piotra  Krygiera z I ligi wojewódzkiej kończyli tymczasem sezon 2021/2022  podejmując na swoim boisku wyżej
notowaną drużynę Zagłębia Lubin. W  pierwszej potyczce obu drużyn rozgrywanej na terenie "Miedziowych" lepsi  byli nasi piłkarze, którzy wygrali
1:0. Świdniczanie chcieli udowodnić,  że tamten triumf nie był dziełem przypadku i to nam się udało.  Gospodarze zanotowali po jednym trafieniu w
każdej z części gry,  wygrywając ostatecznie 2:0. Obra trafienia były autorstwa Pawła  Łabędzia. Nasza ekipa rozgrywki I ligi wojewódzkiej trampkarzy
zakończyła na szóstej pozycji w tabeli.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Zagłębie Lubin 
2:0 (1:0)

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

tekst i foto: poloniastal.swidnica.pl

OSiR Świdnica

1. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 
ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Zaprasza na cykl trzech turniejów siatkówki plażowej w sezonie 2022:
1. Plażówka - 26 czerwca - kategoria: Kobiety-open i Mężczyźni-open.

2. Plażówka - 24 lipca - kategoria: Miksty
3. Plażówka - 14 sierpnia - kategoria: Mężczyźni-open

1. OTWARTY  TURNIEJ  SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (Kobiety + Mężczyźni)
KATEGORIE :  kobiety-open, mężczyźni-open

DRUŻYNY : 2-osobowe
MIEJSCE : boiska ŚOSIR ul. Śląska 35
GRY : 26 czerwca 2022 od godz. 10.00

ZAPISY : 26 CZERWCA, godz. 9.30-10.00 / w dniu turnieju/
ORGANIZATOR : Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kontakt: Waldemar Kurek - 607 944 999
INFORMACJE : tel. 74 852 12 62, kom. 607 944 999

www.expressem.eu22
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Powiat Świdnica

JUBILEUSZ PARTNERSTWA W MIEŚCIE JICIN
Delegacja Powiatu Świdnickiego wzięła

udział w jubileuszu 25-lecia współpracy partner-
skiej między Miastem Jicin w Republice Cze-
skiej oraz Miastem Martin na Słowacji. Uroczy-
stości odbyły się w Sali Ceremonialnej Pałacu
Wallensteina w Jicinie.

Przedstawiciele miast partnerskich Bur-
mistrz Jicina Jan Mal oraz Prezydent Martina Jn
Danko podpisali Memorandum, deklarując tym
samym wolę kontynuowania przyjacielskich re-
lacji łączących obydwa miasta. Zwieńczeniem
uroczystości był koncert "Nocturno" w wykona-
niu chóru Foerster. Jubileusz partnerstwa był
wstępem do Dni Wallensteina, które po przerwie
spowodowanej pandemią koronawirusa ponow-
nie zostały zorganizowane w Jicinie. W jubileu-
szu partnerstwa uczestniczyli również przedsta-
wiciele czeskich miast Cheb oraz Pisek.

Monika Pasternak - Domagała
foto: Starostwo Powiatowe

MDK Świdnica

ANTONIADA 2022
13 czerwca w sali teatralnej Świdnickiego

Ośrodka Kultury miało miejsce uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego w Młodzieżowym Domu
Kultury w Świdnicy.

Relacja fotograficzna: 
https://mdk.swidnica.pl/antoniada-2022/

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
04.06.2022r. godz. 20.49 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące osób spożywających alkohol w rejonie Placu Wolności. Skierowani
na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Na miejscu zastano osoby, które wcześniej były już wielokrotnie karane za podobne wykroczenia.
Tym razem za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem.

05.06.2021r. godz. 2.45 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczącej mężczyzny, któremu wypadł z kieszeni
telefon komórkowy.  Osoba ta nie zauważyła tego faktu i oddaliła się z Rynku. Telefon został zabezpieczony przez funkcjonariuszy straży. Zguba
została zwrócona właścicielowi w dniu następnym.

05.06.2022r. godz. 14.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące parkowania przy ulicy Stęczyńskiego na "kopercie inwalidzkiej"
nieuprawnionego pojazdu. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Kierowca został ukarany mandatem karnym w kwocie 800 złotych
a także otrzymał 5 punktów karnych.

06.06.2022r. godz. 7.07 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące spożywania alkoholu przez dwie osoby
w Rynku przy kolumnie Trójcy Świętej. Skierowany na miejsce patrol wyjaśnił miłośnikom trunków powód interwencji i obie osoby ukarał
mandatami karnymi.

06.06.2021r. godz. 16.29 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące spożywania alkoholu przez grupę osób w rejonie Placu Drzymały.
Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Biesiadnicy zostali ukarani mandatami karnymi, w jednym przypadku sprawa została skierowana do sądu.

06.06.2021r. godz. 17.06 
Gdy strażnicy prowadzili jeszcze interwencję w stosunku do spożywających alkohol na Placu Drzymały podszedł do nich mężczyzna i poinformował,
że przed chwilą kierowca pojazdu Hyundai wjechał "pod prąd" od strony ulicy Matejki i na przejściu dla pieszych potrącił kobietę. Kierowca usiłował
odjechać. Strażnicy ujęli sprawcę kolizji i przekazali wezwanemu na miejsce patrolowi Policji.

06.06.2021r. godz. 23.23 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego w Rynku. Skierowani na
miejsce strażnicy zastali tam doskonale znanego bezdomnego. Ze względu na jego stan podjęto decyzję o umieszczeniu go do wytrzeźwienia w
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Policyjnej Izbie Zatrzymań. Nietrzeźwy został przewieziony do Pogotowia Ratunkowego celem przeprowadzenia stosownego badania. W czasie
tych czynności mężczyzna stracił przytomność i ostatecznie trafił na SOR szpitala "Latawiec". Za czyn swój odpowie przed sądem.

info: sm.swidnica.pl

Gmina Świdnica

SAMOCHODOWE GRAND PRIX ŚWIDNICY ODWOŁANE 
Automobilklub Sudecki w Świdnicy uprzejmie informuje, iż Samochodowe Grand Prix Świdnicy - Lato zaplanowane na dzień 19 czerwca 2022r.

(niedziela) zostało odwołane. Trzecia edycja imprezy sportowej planowana jest na dzień 25 września 2022r.

Gmina Świdnica

PRZYSTANEK W PSZENNIE NA MAPIE KOLEJOWEGO POŁĄCZENIA Z
WROCŁAWIA DO ŚWIDNICY PRZEZ SOBÓTKĘ

ak informują Koleje Dolnośląskie od nie-
dzieli, 12 czerwca pasażerowie zyskali kolejny
kierunek połączeń kolejowych ze stolicy woje-
wództwa dolnośląskiego. Po 22 latach pociągi
wracają na trasę do Świdnicy przez Sobótkę. Na
torach pojawią się hybrydy Kolei Dolnośląskich.

Na trasę wyjedzie osiem par pociągów -
wśród nich znajdą się również połączenia przy-
spieszone, które zatrzymują się tylko na niektó-
rych przystankach. Pociągi przyspieszone poko-
nają całą trasę nawet w 56 minut.

Za bilet normalny na pociąg osobowy relacji
Wrocław - Świdnica podróżni zapłacą 17,80 zł.
Podróż na trasie do Wrocław - Sobótka to koszt
13 zł. Bilety można nabywać w aplikacji Koleo
lub u drużyny konduktorskiej w pociągach KD.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują
się na stronie www.kolejedolnoslaskie.eu w za-
kładce ROZKŁADY I BILETY.

Wartość inwestycji rewitalizacji linii nr 285
to niemal 217 mln zł. Projekt "Rewitalizacja linii
kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto" był
współfinansowany ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Gmina Świdnica

UMOWY ZA BLISKO 15 MLN ZŁ 
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu, budowa remizy OSP w Gogołowie i przebudowa

wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie - to trzy inwestycje za blisko 15 mln zł, które już
niebawem zostaną zrealizowane w gminie Świdnica. 9 czerwca wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, wraz z zastępcą skarbnika Jadwigą Witko podpisały
w siedzibie Urzędu Gminy umowy z wykonawcami inwestycji. Na ich realizację w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych, gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 955 000,00 zł.

Pierwsza z zawartych umów dotyczy realizacji zadania przebudowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pszennie.
Wartość inwestycji opiewa na kwotę 596 426,84 zł.

W ramach tej umowy przebudowane zostanie boisko przyszkolne o nawierzchni ze sztucznej trawy wykonane w 2008 r. Obecnie nawierzchnia jest
całkowicie zużyta. W wyniku przebudowy wykonane zostanie boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem liniowym. Wymienione
zostaną również wszystkie urządzenia sportowe, ogrodzenie oraz utwardzone dojścia. Powierzchnia nowego boiska wielofunkcyjnego to 1093 m2, na
którym znajdą się boiska do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz dwa boiska do piłki siatkowej. Wykonawcą inwestycji jest firma DABRO-BAU
Firma Handlowa Paweł Dąbrowski. Planowany termin realizacji inwestycji - listopad 2022 r.

Drugą inwestycją realizowaną przy udziale ww. dofinansowania jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Grodziszczu. Kwota podpisanej umowy wynosi 12 804 807,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest EMBUD Laskowski Emil Usługi Budowlano-Remontowe,
a planowany termin jej zakończenia to październik 2023 r.

ciąg dalszy na str. 27
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Przedmiotem zadania jest budowa pełnowymiarowej sali w Grodziszczu wraz z niezbędnym zapleczem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem z

budynkiem szkoły. Wybudowana sala będzie miała wymiary 32,54 x 19,04 m i wysokość 6, 54 m. Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej wraz z
zapleczem i łącznikiem 1022,63 m2, powierzchnia użytkowa sali wyniesie 912,26 m2, kubatura 8058,95 m3. Płyta sali gimnastycznej zostanie wykonana
z certyfikowanej nawierzchni sportowej montowanej na wentylowanej mechanicznie przestrzeni podpodłogowej. Budynek sali ogrzewany będzie
powietrzną pompą ciepła wspomaganą instalacją fotowoltaiczną - ekologiczne ogrzewanie bezemisyjne (również podgrzewanie ciepłej wody).

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych uczniów Szkoły Podstawowej,
umożliwienie prowadzenia zajęć treningowych lokalnym klubom sportowym oraz udostępnienie sali gimnastycznej zainteresowanym osobom na zajęcia
sportowe i rekreacyjne.

O budowę w pełni wyposażonej, bezpiecznej sali sportowej z prawdziwego zdarzenia staraliśmy się od kilku lat i wreszcie nadszedł czas kiedy mamy
tę możliwość. Jej budowa jest niezwykle potrzebna, chociażby z uwagi na fakt, że na chwilę obecną uczniowie aby wziąć udział w zajęciach z wychowania
fizycznego, muszą dojeżdżać do sąsiedniej miejscowości gdzie korzystają z wynajmowanej sali sportowej, mieszczącej się na terenie Fundacji "Krzyżowa
dla Porozumienia Europejskiego" - podkreśla wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Za realizację trzeciej inwestycji tj. budowę remizy OSP w Gogołowie będzie również odpowiadała firma EMBUD Laskowski Emil Usługi
Budowlano-Remontowe. Wartość inwestycji to kwota 1 577 000,00 zł

Remiza powstanie przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Gogołowie 37. Będzie miała powierzchnię użytkową 122,7 m2. W budynku
zlokalizowane będą 2 garaże na wozy bojowe oraz niezbędne zaplecze sanitarno-szatniowe. Budynek będzie ogrzewany za pomocą bezemisyjnego
źródła ogrzewania jakim będzie powietrzna pompa ciepła. Planowany termin realizacji inwestycji - październik 2023 r.

Wartość łączna wszystkich 3 inwestycji - 14 978 233,84 zł.
Wkład własny to 5 023 233,84 zł (tj. 33,5%)
Łączna wartość dofinansowania Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9 955 000 ,00 zł.

Gmina Świdnica

WYJAZD UCZNIÓW 
Nie tylko dzięki programowi "Poznaj Polskę" uczniowie poznają polską historię, kulturę i tradycję. Wczesnym rankiem 7 czerwca grupa 30 uczniów

z gminnych placówek oświatowych udała się na wycieczkę do Warszawy. Wyjazd został organizowany przez biuro poselskie pani poseł Izabeli Katarzyny
Mrzygłockiej i był okazją do zapoznania się przez uczniów z miejscem, gdzie narodziła się demokracja, miejscem, w którym uchwalane są najważniejsze
akty prawne w państwie -  polskim parlamentem.

Uczniowie mieli okazję do zwiedzania gmachu Sejmu RP, a także do rozmowy  z posłanką na Sejm RP panią  Katarzyną Lubnauer, która w tym
dniu zastępowała poseł Mrzygłocką z racji pełnienia swoich obowiązków w Wałbrzychu. Na zakończenie pobytu w gmachu parlamentu uczniowie
zostali podjęci obiadem w sejmowej restauracji.

Kolejnym punktem było zwiedzanie najważniejszych miejsc w historii Warszawy: Grobu Nieznanego Żołnierza, Placu Józefa Piłsudskiego oraz
serca stolicy, którym jest Rynek Starego Miasta. Ciekawym punktem programu pobytu w Warszawie był także spacer Krakowskim Przedmieściem. Na
zakończenie zwiedzania uczestnicy mogli zakupić pamiątki z tej wyjątkowej podróży.
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BARAN Liczysz się z wieloma wydatkami,
które trzeba będzie ponieść. Masz z tego po-
wodu zły humor, bo nie wiesz czy na wszystko
Ci wystarczy. Nie musisz się tak bardzo tym
przejmować. Sprawy świetnie się ułożą, a
Twoje obawy będą bezpodstawne. W pracy
odniesiesz jakiś dawno oczekiwany sukces.
BYK Koniecznie wyjaśnij nieporozumienia
rodzinne. Plotki i niedomówienia mogą do-
prowadzić do dużego konfliktu, z którym
później sobie nie poradzisz. Twoja sytuacja
finansowa już wkrótce się poprawi, więc nie
zamartwiaj się teraz długami. Niebawem je
uregulujesz.
BLIŹNIĘTA  Nie daj się wyprowadzić z rów-
nowagi. Twoim przeciwnikom tylko o to teraz
chodzi. Skoncentruj się na rzeczach ważnych,
nie odrywaj się od pracy. Sukcesy przyjdą w
najbliższych dniach. Postaraj się znaleźć czas
na rozmowę z partnerem. Jest ważna rzecz do
omówienia.
RAK Zapewnij sobie odrobinę spokoju. Powi-
nieneś odpocząć i zebrać myśli, uporządko-
wać swoje sprawy. W Twoje życie wkradł się
haos który sprawia, że trwasz w ciągłym nie-
pokoju. W sprawach zawodowych nic się na
razie nie zmieni, na podwyżkę raczej nie licz.
LEW W codziennym zabieganiu nie zapomi-
naj o kimś bliskim, kto stale jest przy Tobie.

Postaraj się tej osobie okazać zainteresowanie
i troskę. W pracy wszystko jest na najlepszej
drodze. Atmosfera znacznie się poprawi, kole-
dzy będą mili i zadowoleni. W piątek oczekuj
na jakąś ważną wiadomość.
PANNA Będziesz musiał na dłuższy okres
rozstać się z kimś bliskim. Z jednej strony
ogarnie Cię smutek, ale z drugiej będziesz
dumny i zadowolony z wyjazdu tej osoby.
Kłopoty rodzinne już wkrótce zostaną pomy-
ślnie rozwiązane. Przekonasz się, że nie taki
diabeł straszny. W pracy tymczasem  bez
zmian.
WAGA Będziesz świadkiem jakiegoś dużego
nieporozumienia w rodzinie. Postaraj się nie
zabierać głosu w tej sprawie. Zobaczysz, że
wszyscy się pogodzą bez Twojego udziału.
Życie uczuciowe nabierze świeżych barw. Bę-
dziesz bardzo szczęśliwy i zakochany. 
SKORPION Postaraj się wyjść z tej mono-
tonii w jakiej trwasz. Każdy dzień jest nie-
mal taki sam. Jeżeli wykorzystasz swoje
możliwości możesz wiele osiągnąć i nabrać
nowych chęci do życia. Wystarczy tylko tro-
chę zaangażowania i wiary w siebie. W tym
tygodniu będziesz miał wiele spraw do zała-
twienia.

STRZELEC W najbliższych dniach postaraj
się unikać pesymistów, którzy ciągle narzeka-
ją na swój los i cały świat. Będziesz miał
ważną sprawę do zrealizowania i musisz mieć
dużo wiary w siebie i innych. Jeżeli zachowasz
poczucie humoru, wszystko świetnie się uda.
KOZIOROŻEC Będziesz planował jakieś
ważne wydarzenie i analizował swoją sytuację
finansową. Jeżeli dokładnie policzysz i zacho-
wasz rozsądek, na wszystko powinno wystar-
czyć. W pracy duży nawał obowiązków. Po-
staraj się nie wchodzić w drogę swoim przeło-
żonym. Atmosfera będzie napięta.
WODNIK Ostatnio jesteś skoncentrowany
wyłącznie na sobie. Nie dostrzegasz potrzeb
swoich bliskich. Zaniedbujesz ich w wielu
sprawach. Później ciężko to będzie nadrobić.
Postaraj się to zmienić. Okazją może być nad-
chodzący weekend. Przemyśl dokładnie swoje
ostatnie zachowania i postaraj się to naprawić.
RYBY Podjęte przez Ciebie decyzje są jak
najbardziej słuszne. Choć nie wszystkim mu-
szą się one podobać. Już wkrótce się przeko-
nasz, że miałeś rację. Wolne dni postraj się
spędzić na wolnym powietrzu. Po ostatnich
wydarzeniach przyda Ci się odpoczynek i re-
laks. 

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