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W skrócie...
UWAGA!
W zwia˛zku z sytuacje˛ epidemiologiczna˛
imprezy moga˛ zostać odwołane. W zwia˛zku z tym należy upewnić sie˛ czy dana
impreza odbe˛dzie sie˛.
ALCHEMIA TEATRALNA: "Trzy siostry przesyłaja˛ pocztówki"
01.02-09.02.2021, godz. 18:00
Alchemia Teatralna ma przyjemność zaprosić państwa na kolejny cykl online. Tym
razem grupa młodzieżowa zmierzyła sie˛ z
klasycznym tekstem literatury rosyjskiej "Trzema Siostrami" Antona Czechowa.
Miejsce: online, organizator: ŚOK
LISTA ME˛SKICH ŻYCZEŃ
12.02.2021, godz. 18:00
Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzymuje od swojego przyjaciela nieoczekiwany prezent urodzinowy, który wprowadzi
wiele zamieszania do życia przyjaciół. Żaden z nich jednakowoż nie śmiał nawet
przypuszczać, jak ta bajka sie˛ rozwinie. A
takiego zakończenia nikt by sie˛ nie spodziewał!
Wste˛p 85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK
**********************************
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DOFINANSOWANIA DO ZMIANY
SYSTEMU OGRZEWANIA
2 516 wniosków na ła˛czna˛ kwote˛ 34 008
661,66 zł złożonych zostało do projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej", którego liderem jest Świdnica. Trwa ich ocena, a wiosna˛ zawierane be˛da˛ umowy o udzieleniu grantu z
właścicielami nieruchomości, których dokumentyocenione zostały najwyżej. Świdniczanie złożyli 393 wnioski na kwote˛ 5 029 651,65 zł.
Kwota przeznaczona na granty w naszej gminie
to 3 068 500 zł.
W pozostałych gminach biora˛cych udział w
projekcie wpłyne˛ła naste˛puja˛ca ilość podań: Boguszów-Gorce - 238, Dobromierz - 46, Głuszyca
- 168, Jaworzyna Śla˛ska - 132, Marcinowice - 80,
Mieroszów - 83, Gmina Nowa Ruda - 178, Miasto Nowa Ruda - 304, Strzegom - 56, Świebodzi-

otrzymać dotacje˛ w wysokości 70% kosztów
kwalifikowanych na zmiane˛ źródeł ogrzewania,
w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku
jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w
budynku wielorodzinnym.
Przedsie˛wzie˛cie realizowane be˛dzie w latach
2020-2022. Planuje sie˛ zmodernizować ła˛cznie
minimum 637 źródeł ciepła, co powinno przełożyć sie˛ na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 14,34 ton oraz PM 2,5 w wysokości 11,13
ton. To realny wpływ 15 gmin w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, również dzie˛ki planowanej redukcji emisji dwutlenku we˛gla w wysokości 2 810 ton.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośla˛skiego 2014-2020 (RPO WD
2014-2020), Osi priorytetowej 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działania 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym - ZIT AW". Jego wartość
to 24 212 601 ,37 zł, w tym dofinansowanie ze
środków RPO WD 2014-2020 -16 840 999,95 zł.
Istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków na ten cel, sta˛d ilość beneficjentów może sie˛
znacznie zwie˛kszyć.

MUZEUM OTWARTE DLA
ODWIEDZAJACYCH !

Od 2 lutego br. Muzeum Dawnego Kupiectwa jest ponownie otwarte dla turystów
indywidualnych.
Prosimy o przestrzeganie zasad zwiedzania
zwia˛zanych z obowia˛zuja˛cym reżimem sanitarnym
- limit odwiedzaja˛cych - 1 osoba na 15 m
kw.,
- wejście do muzeum wyła˛cznie w maseczkach zasłaniaja˛cych usta i nos,
- zachowanie dystansu pomie˛dzy osobami,
minimum 2 metry,
- dezynfekcja ra˛k przy wejściu do obiektu,
- czas zwiedzania: od wtorku do pia˛tku w
godzinach od 10.00 do 16.00, a w sobote˛ i
niedziele˛ od 11.00 do 17.00.
Do odwołania pozostaje zawieszona możliwość zwiedzania grupowego oraz organizowania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych z udziałem grup.
***
PARTER: 1. Hol - 2. Apteka - 3. Sklep
kolonialny - 4. Ekspozycja metrologiczna 5. Aranżacja stacji benzynowej - 6. Ekspozycja kupiecka - 7. Kasy sklepowe i kalkulatory - 8. Kramy bogatych kramarzy - 9.
Ekspozycja piwowarska.
Świdnickie muzeum powstało w 1967
roku. Jest to jedyne tego rodzaju muzeum w
Polsce, które szeroko zajmuje sie˛ tematem
handlu w dawnych czasach i posiada tak
wiele eksponatów z nim zwia˛zanych. Samo
miasto powstało przecież na skrzyżowaniu
dwóch szlaków handlowych. Pierwszy z
nich, starszy wiódł tzw. droga˛ podsudecka˛
na Wschód. Kolejny, o pocza˛tkowo lokalnym charakterze, wiódł z Wrocławia do

ce - 43, Gmina Świdnica - 124, Walim - 31,
Gmina Wałbrzych - 549 i Żarów - 91.
Przypomnijmy, że możliwe be˛dzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych
(np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. Na ten cel mieszkańcy be˛da˛ mogli

CHE˛TNI DO PRZEBUDOWY
ALEI NIEPODLEGŁOŚCI
Sześć ofert wpłyne˛ło w zwia˛zku z ogłoszonym przez miasto Świdnicaprzetargiem na przebudowe˛ pierwszej cze˛ścialei Niepodległości.Remont obejmie odcinek od pl. Wolności do skrzyżowania ul. 8 Maja. Planowany termin zakończe-
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nia prac to późna wiosna 2022 roku. Najniższa
oferta opiewa na ok. 5 milionów 800 tysie˛cy
złotych.Na realizacje˛ inwestycjizarezerwowano
8 mln zł.
Oferty zostały złożone przez konsorcjum
wykonawców:HYPMAR Hypta Mariusz (lider)iMarel Bruk Tomasz Marel(partner) na kwote˛ 6 198 000 zł; konsorcjum wykonawców:Świdnickie Przedsie˛biorstwo Budowy Dróg i MostówSp. z o.o. (lider)iPrzedsie˛biorstwo Wielobranżowe "STAŃCZYK" Sp. Jawna (partner) - 6
490 576,62 zł; Przedsie˛biorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe"DROG - ZIEM" - 7 492
287,68 zł; Polskie Surowce Skalne Spółka z o.o.
Grupa Budowlana - 5 873 954 zł; ZBYLBRUKSp. z o.o.Sp. komandytowa - 6 987 376,92
zł; konsorcjum wykonawców:Przedsie˛ biorstwoUsługowo-Produkcyjne i Handlowe
"COM-D" Sp. z o .o(lider)iJeleniogórskie Przedsie˛biorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.(partner) - 7 894 513,93 zł.
Teraz rozpocznie sie˛ analiza złożonych dokumentów. Wyłoniony wykonawca rozpocznie
prace w maju.
Aleja Niepodległości jest jedna˛ z ważniejszych arterii Świdnicy, pozostaja˛ca˛ pod zarza˛dem województwa. Jej przebudowa jest inwestycja˛ oczekiwana˛ od lat przez wielu mieszkańców.
Na mocy porozumienia z zarza˛dca˛ drogi Dolnośla˛ska˛ Służba˛ Dróg i Kolei miasto wzie˛ło na
siebie cie˛żar prac przygotowawczych przebudowy tej drogi.
Ze wzgle˛dów logistycznych i finansowych
zadanie podzielone zostało na III etapy. Pierwszy
z nich obejmie odcinek od placu Wolności do
skrzyżowania z ul. 8 Maja. W kolejnym przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z pl.
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1000-lecia do ulicy Nauczycielskiej i w ostatnim
etapie pozostanie do zrealizowania fragment do
skrzyżowania z placem Grunwaldzkim. Planowane zmiany zakładaja˛ nie tylko przebudowe˛
jezdni, chodników i budowe˛ dróg rowerowych,
ale też uporza˛dkowanie miejsc postojowych
wzdłuż ulicy, wymiane˛ całej infrastruktury technicznej drogi, przebudowe˛ sygnalizacji świetlnej
oraz oświetlenia ulicznego, w tym budowe˛ doświetlenia przejść dla pieszych. Niezwykle ważnym elementem projektu jest również zieleń uliczna, nawia˛zuja˛ca do uwarunkowań historycznych. Wykonane także zostana˛ wszystkie niezbe˛dne prace przez gestorów sieci.

NABÓR WNIOSKÓW NA NAGRODY
DLA SPORTOWCÓW
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe
oraz osia˛gnie˛cia w działalności sportowej za
2020 rok.
Zgodnie z uchwała˛ nr XIII/160/11 z dnia 29
grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Świdnicy,
moga˛ zostać przyznane:
- nagrody i wyróżnienia za osia˛gnie˛te wyniki
sportowe dla zawodników - mieszkańców Świdnicy lub członków klubu sportowego, podmiotu
cia˛g dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

Czech. Istnienie ich zadecydowało o niebanalnej randze miasta w wymianie handlowej
i sprawiło dogodne warunki do odbywania
wielu jarmarków.
Hol muzeum jest zarazem cze˛ścia˛ historycznego świdnickiego ratusza. Można tu
zobaczyć niewieMacewa z 1289 r.lka˛ ekspozycje˛ dotycza˛ca˛ świdnickich Żydów w średniowieczu. Sa˛ na niej macewy pochodza˛ce z
cmentarza żydowskiego zwanego kirkutem.
Najstarsza z nich pochodzi z 1289 roku, zaś
pozostałe z XIV wieku. Skomplikowane
dzieje tej świdnickiej społeczności pogmatwały sie˛ jeszcze bardziej w połowie XV
wieku. Podzieliła ona swój los wraz z innymi
Żydami mieszkaja˛cymi wówczas na Śla˛sku.
Na fali zamieszek antyżydowskich wygnano
Żydów ze Świdnicy. W 1457 roku król Władysław Pogrobowiec zabronił im osiedlać
sie˛ w mieście "na wieczne czasy". Sceny
profanowania hostii przez Żydów, palenie
ich na stosie i ogłoszenie treści samego dokumentu królewskiego możemy ogla˛dać w
holu na fotografii obrazu, który znajduje sie˛
w świdnickiej katedrze.
Oprócz tego możemy zobaczyć kamienna˛ głowe˛ wmurowana˛ w północna˛ ściane˛
holu. Według legendy jest to rzeźba głowy
świdnickiego rajcy Piotra Zehli, który dopuścił sie˛ kradzieży pienie˛dzy ze skarbca miejskiego. Posługiwał sie˛ on wytresowana˛
przez siebie kawka˛, która miała latać, z kamienicy Rynek 8, do skarbca znajduja˛cego
sie˛ w wieży ratuszowej i przynosić stamta˛d
po jednej złotej monecie. Pozostali rajcy zorientowali sie˛ w końcu kto jest sprawca˛ kradzieży i ukarali Piotra. Został on skazany na
śmierć głodowa˛ na wieży ratuszowej. Kiedy
znaleziono go po 10 dniach martwego postanowiono wykonać kamienny posa˛g rajcy i
umieścić go na kamiennej balustradzie wieży, tak aby potomni pamie˛tali o popełnionym przez niego przeste˛pstwie. W roku
1642 silny wicher miał zrzucić z wieży
rzeźbe˛, która spadaja˛c uległa rozbiciu. Zachowana˛ głowe˛ wmurowano w ściane˛ holu.
Sta˛d kierujemy sie˛ dalej w strone˛ aranżacji apteki z przełomu XIX i XX wieku.
Pie˛kne witryny mieszcza˛ce przeróżne butelki na medykamenty kryja˛, poza szklanymi
naczyniami aptecznymi, zapewne jeszcze
niejedna˛ tajemnice˛. Przy dużym stole pracował aptekarz. Precyzyjnie odmierzał, ważył
i mieszał dokładnie substancje na leki. Posiadał również wiele zebranych przez siebie
ziół, których lecznicza moc była znana od
bardzo, bardzo dawna. Według niewiarygodnych przekazów świdniczanie posiadali
już apteke˛ około roku 1264. Jednak pierwsza
pewna wzmianka o aptece pochodzi z roku
1330. Wówczas to mieszczanie mogli szukać skutecznej pomocy w razie niestrawności, czy gora˛czki. Wiedzieć trzeba bowiem,
że opieka medyczna była w Świdnicy na
bardzo wysokim wówczas poziomie i w sa-
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mej historii miasta wsławiło sie˛ kilku znanych lekarzy. Jednym z nich był Albert AptekaNeisser uznawany za twórce˛ dermatologii. To właśnie jego popiersie znajduje sie˛ w
położonym naprzeciwko apteki saloniku aptecznym. Pomieszczenie takie było przeznaczone dla klientów, którzy przychodzili zaopatrzyć sie˛ w leki. Mogli oni w miłej atmosferze zaczekać na realizacje˛ recept.
Z saloniku aptecznego przechodzimy
do kolejnego pomieszczenia, które niegdyś
stanowiło fragment średniowiecznych sukiennic. W tej sali możemy ogla˛dać aranżacje˛ dawnej karczmy z pocza˛tku XX wieku.
Wyeksponowano w niej butelki wykonane z
różnych odmian szkła oraz kamionki i porcelany. Pochodza˛ one najcze˛ściej z XIX i
pocza˛tku XX wieku. Znajduja˛ sie˛ wśród nich
m.in. bogato zdobione opakowania cenionych w okresie mie˛dzywojennym firm: Baczewski i Mikolasch ze Lwowa, Kasprowicz
z Gniezna i Hartwig Kantorowicz z Poznania. W tym samym pomieszczeniu znajduje
sie˛ również aranżacja sklepu kolonialnego z
pocza˛tku XX wieku. Wyeksponowano w
nim szyldy z reklamami firm, które istnieja˛
na rynku do dnia dzisiejszego np.: Persil,
Maggi, Eduscho , czy Dr. Oetker. W sklepie
możemy podziwiać również popielniczki,
wydawnictwa reklamowe, opakowania kamionkowe i blaszane pudełka na tytoń, herbate˛, kawe˛, papierosy oraz wyroby cukiernicze Wedla z Warszawy, czy Piaseckiego z
Krakowa.
W kolejnej sali przedstawiono aranżacje˛
targu, jaki odbywał sie˛ od średniowiecza w
Świdnicy. Liczni kupcy przybywali tu z różnych stron ziem polskich oraz innych krajów. Przywozili towary na zadaszonych wozach. Towar, zgodnie z prawem skupu i składu, po przemierzeniu przy użyciu obowia˛zuja˛cej miary, docierał na lokalny rynek. Statuty miejskie określały rodzaje towarów dopuszczonych do sprzedaży oraz wysokość
opłat pobieranych na rzecz miasta za ważenie towarów. Wie˛ksze miasta wznosiły dla
dokonywania tych czynności osobny budynek, zwany Domem Wagi, która˛ zarza˛dzał
ważnik, maja˛cy do pomocy pisarza oraz potrażnych, czyli tragarzy. Znajdowały sie˛ tutaj

4

cia˛g dalszy ze str. 3
prowadza˛cego w innej formie działalność sportowa˛, maja˛cych siedzibe˛ na terenie Świdnicy,
- nagrody dla trenerów prowadza˛cych szkolenie zawodników osia˛gaja˛cych wysokie wyniki
sportowe w klubach i podmiotach prowadza˛cych
w innej formie działalność sportowa˛, maja˛cych
siedzibe˛ na terenie Świdnicy,
- nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz
innych osób wyróżniaja˛cych sie˛ osia˛gnie˛ciami w
działalności sportowej, biora˛c pod uwage˛ znaczenie tych osia˛gnie˛ć dla społeczności świdnickiej.
Wnioski o nagrody i wyróżnienia dla trenerów i zawodników moga˛ dotyczyć określonych
osia˛gnie˛ć lub całokształtu działalności sportowej.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia moga˛ wysta˛pić:
- macierzysty klub sportowy lub podmiot
prowadza˛cy w innej formie działalność sportowa˛,
- właściwy ze wzgle˛du na dyscypline˛ zwia˛zek sportowy,
- komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właściwa do spraw sportu,
- komórka organizacyjna Urze˛du Miejskiego
w Świdnicy właściwa do spraw sportu,
- osoba zainteresowana.
Wnioski należy składać w Urze˛dzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój
1a, w terminie do 28 lutego br. Formularze doste˛pne sa˛ na stronie sport.swidnica.pl/nagrodysportowe.

NABÓR KANDYDATÓW
NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Prezydent Miasta Świdnicy - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
w narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 roku
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U.
poz. 1775, z późn. zm.) podaje sie˛ do publicznej
wiadomości informacje˛ o naborze kandydatówna
rachmistrzów spisowych do spisu ludności i mieszkań na terenie Gminy Miasto Świdnica.
Powszechny spis ludności i mieszkań odbe˛dzie sie˛ w dniach od 1 kwietnia 2021 roku do 30
czerwca 2021 roku.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien
spełnić naste˛puja˛ce warunki:
- być pełnoletnim,
- cieszyć sie˛ nieposzlakowana˛ opinia˛,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać sie˛ je˛zykiem polskim w mowie
i piśmie,
- nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przeste˛pstwo lub umyślne
przeste˛pstwo skarbowe.
Informacje ważne dla osób składaja˛cych
oferty:

www.expressem.eu

- kandydat na rachmistrza spisowego musi
przejść szkolenie w trybie zdalnym, zakończone
egzaminem testowym;
- rachmistrz spisowy wykonuje czynności w
ramach prac spisowych, na podstawie umowy
zlecenia zawartej z dyrektorem właściwego
miejscowo urze˛du statystycznego z wykorzystaniem urza˛dzenia mobilnego wyposażonego w
oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urza˛dzenie zostanie przekazane
rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowia˛cego zała˛cznik do umowy zlecenia.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego
należeć be˛dzie:
- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji zwia˛zanej z epidemia˛ COVID-19 z
wykorzystaniem urza˛dzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowana˛ aplikacja˛ formularzowa˛;
- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
- przeje˛cie cze˛ści zadań innych rachmistrzów
spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy sie˛ liczba rachmistrzów w gminie (np. w
przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu be˛dzie zagrożone.
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego
musi zawierać (druk do pobrania na stronie BIP)
lub siedzibie Urze˛du Miejskiego w Świdnicy w
pok. 1a - parter lub pok. 229 - II pie˛tro):
1. Zgłoszenie zawieraja˛ce:
- imie˛ (imiona) i nazwisko,
- date˛ urodzenia,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu,
- adres email.
2. Oświadczenie zawieraja˛ce informacje˛ o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za
umyślne przeste˛pstwa lub umyślne przeste˛pstwa
skarbowe,
- posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
- znajomości je˛zyka polskiego w mowie i
piśmie,
- zgode˛ na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbe˛dnych do realizacji procesu
naboru na stanowisko rachmistrza spisowego,
- o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Składanie ofert
Kandydat na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 może składać
dokumenty w zamknie˛tej kopercie z dopiskiem:
"Nabór na rachmistrza spisowego - Narodowy
spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r.":
osobiście w siedzibie Urze˛du Miejskiego w
Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok. 1a - Obsługa Interesantów (na parterze)w godzinach
pracy Urze˛du lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynke˛ e-mailowa˛:geodezja@um.swidnica.pl, platformy ePUAP albo
operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres Urza˛d Miejski w
Świdnicy, 58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej
49.
1. O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urze˛du lub dore˛czenia ich za pośrednictwem kuriera - data dostarczenia do urze˛du,
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b) w przypadku wysłania dokumentów poczta˛ elektroniczna˛ na skrzynke˛ e-mailowa˛ urze˛du wskazana˛ w ogłoszeniu - data wprowadzenia
zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej
n ada wc y (da ta w y słania w iadom ości
e-mail),
c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platforme˛ ePUAP - data wysłania zgłoszenia przez nadawce˛, która powinna być równoznaczna z data˛ wpływu na urze˛dowa˛ skrzynke˛ na
ePUAP (pojawienie sie˛ zgłoszenia w systemie
teleinformatycznym),
d) w przypadku przesłania dokumentów Poczta˛ Polska˛ - data stempla pocztowego.
2. Oferty kandydatów złożone po terminie,
w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub
bez kompletu wymaganych dokumentów, nie be˛da˛ brane pod uwage˛ w poste˛powaniu rekrutacyjnym.
3. Wie˛cej informacji na temat spisu można
uzyskać na stronie internetowej Urze˛du Miejskiego w Świdnicy oraz w Gminnym Biurze
Spisowym w Urze˛dzie Miejskim w Świdnicy nr tel. (74) 85-62-884 lub (74) 85-62-867 lub (74)
85-62-959, e-mail: geodezja@um .swidnica.pl.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 9 lutego 2021 roku.

ROK 2021 ROKIEM
STANISŁAWA LEMA
I CYPRIANA KAMILA NORWIDA
Świdnica uhonoruje w 2021 roku w sposób
szczególny mistrzów pióra - Stanisława Lema i
Cypriana Kamila Norwida. Radni miejscy podje˛li uchwały w tej sprawie. Wykonanie muralu
upamie˛tniaja˛cego postać Stanisława Lema, wystawy tematyczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, panele dyskusyjne
czy konkursy literackie - to tylko niektóre z zaplanowanych na ten rok działań.
27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej podja˛ł uchwałe˛ w sprawie ustanowienia
roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, doceniaja˛c
poczesne miejsce autora w literaturze XX wieku
i jego znaczenie dla rozwoju kultury polskiej i
światowej."We wrześniu 2021 roku przypada
100. rocznica urodzin Stanisława Lema -najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki
i jednego z najpoczytniejszych pisarzy sciencefiction na świecie. Jego powieści i opowiadania, zaliczane do kanonu literatury światowej,
przetłumaczono na ponad czterdzieści je˛zyków i
wydano -jak dota˛d -w nakładzie 30 milionów
egzemplarzy" -czytamy w uchwale.
Sejm również podja˛ł uchwałe˛ w sprawie
ustanowienia roku 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida wuznaniu jego zasług dla polskiej
sztuki i polskiej kultury. W tym roku upłynie 200
rocznica jego urodzin. Miasto nada odpowiednia˛
range˛ zaplanowanym wydarzeniom, które maja˛
na celu przybliżenie postaci patrona Miejskiej
Biblioteki Publicznej - znakomitego twórcy romantycznego, poety, prozaika, dramatopisarza,
rzeźbiarza, malarza irysownika.
- Z uwagi na pandemie˛ koronawirusa i ograniczenia w działalności instytucji kultury, jedna˛
z niewielu możliwości rozwoju życia kulturalnego pozostaje obecnie popularyzacja czytelnictwa
- wśród dzieci, młodzieży szkolnej, ale i dorosłych, czy seniorów. Poprzez literature˛ możemy
dziś rozbudzać zainteresowania oraz ciekawość
świata. Ksia˛żki stały sie˛ dziś jedna˛ z "bezpiecz-
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nych" możliwości kontaktu ze światem kultury
oraz rozwijania wyobraźni - dodaje zaste˛pca prezydenta, Szymon Chojnowski.

SAMORZA˛DOWCY APELUJA˛
W SPRAWIE ŚRODKÓW UNIJNYCH
Podobnie jak inni samorza˛dowcy, prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska podpisała
pismo do Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarza Stanu Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie nowego
projektu Umowy Partnerskiej na lata 20212027.Wystosowane zostało ono w imieniu wszystkich, czyli 107 sygnatariuszy dolnośla˛skich samorza˛dów Porozumienia Sudety 2030. Jego inicjatorem jest lider Porozumienia, prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej. Samorza˛dowcynie
akceptuja˛ drastycznego zmniejszenia środków
alokacji dla Województwa Dolnośla˛skiego w
obecnym programowaniu 2021-2027 aż o 61,4
% w stosunku do okresu poprzedniego.
- Zwracamy uwage˛ na bardzo niesprawiedliwy, w naszej opinii, podział środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Obniżenie ich aż
o 60% w porównaniu do poprzedniej perspektywy, to hamowanie rozwoju przede wszystkim
miejscowości południowej cze˛ści województwa
dolnośla˛skiego. Nie zgadzamy sie˛ z tym i zwracamy sie˛ z prośba˛ o rozważenie wie˛kszej alokacji
z pozostałej do dyspozycji polskiego rza˛du rezerwy, która może ten niesprawiedliwy podział zniwelować. Jest to wysta˛pienie w naszym imieniu,
w imieniu samorza˛dowców, ale doła˛czamy sie˛ w
ten sposób do wysta˛pienia Sejmiku Województwa Dolnośla˛skiego i Marszałka Cezarego Przybylskiego - mówi prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.
Jak czytamy w liście: "Z Założeń do Umowy
Partnerstwa 2021-2027 z lipca 2019 roku wynikało, że RPO Województwa Dolnośla˛skiego na
lata 2021-2027 be˛dzie miało wartość tylko 850870 mln EUR, a dwa subregiony sudeckie, z PKB
per capita na poziomie 52% średniej unijnej oraz
z ponad połowa˛ mieszkańców w gminach zagrożonych trwała˛ marginalizacja˛ i średnich miastach
traca˛cych funkcje społeczno - gospodarcze,
otrzymaja˛ 2-3 krotnie mniejsze środki unijne na
mieszkańca, iż wyraźnie bogatsze subregiony
śla˛skie i mazowieckie. Wspomniane Założenia
do Umowy Partnerstwa dawały jednak nadzieje˛
na wyrównanie tych niesprawiedliwych dysproporcji. Zgodnie z Krajowa˛ Strategia˛ Rozwoju
Regionalnego 2030 zapisano w nich, że w tym
celu utworzony zostanie "specjalny dedykowany
instrument" pod nazwa˛ Program Ponadregionalny 2020+ oraz uruchomione zostanie "specjalne
wsparcie obszarów strategicznej interwencji i
obszarów górskich". Z ogromnymi obawami i
rozczarowaniem stwierdzamy, że w aktualnym
projekcie Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027
nie ma powyższych propozycji wsparcia takich
obszarów problemowych jak nasze subregiony
sudeckie."
Sygnatariusze Porozumienia Sudety 2030
nie zgadzaja˛ sie˛ na tak drastyczne różnice w
cia˛g dalszy na str. 6
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niekiedy wzorce innych miar, np. obje˛tości
- korca, długości - pre˛ta, łokcia i stopy. W
oparciu o nie dokonywano legalizacji miar
używanych w obrocie handlowym. Tak było
w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Świdnicy i Nysie. Świdnicka aranżacja
Domu Wagi jest jedyna˛ w Polsce. Do najcenniejszych zabytków na niej sie˛ znajduja˛cych
zalicza sie˛ szesnastowieczna ważnica miejska z Bolkowa, kamienne odważniki oraz
siedemnastowieczny kapelusz prawa rynkowego (Markrechtshut) z Głogowa.Aranżacja Domu Wagi
Naste˛pca˛ Domu Wagi w zakresie uwierzytelniania i kontroli miar był Urza˛d Miar.
Na tej aranżacji znajdujemy wagi i odważniki, łokcie, średnicomierze, miary nasypne i
nalewne, a także narze˛dzia miernicze do cechowania, wzorcowania i legalizacji narze˛dzi użytkowych. Do najcenniejszych wag
należa˛ wagi targowe oraz jedyna zachowana
na świecie waga systemu Rademacher &
Gruedelbach.
Wśród odważników wyja˛tkowy zbiór
stanowia˛ odważniki składane oraz dalekowschodnie odważniki figuralne, opiumowe.
Do bardzo rzadkich zabytków należa˛ łokcie
wzorcowane w miarach śla˛skich, pruskich,
nowopolskich oraz metrycznych. Wśród
miar nasypnych , zbożowych eksponowane
sa˛ korce wrocławskie i świdnickie. Wyja˛tkowa˛ ozdoba˛ kolekcji jest waga do wzorcowania odważników użytkowych londyńskiej
firmy Oertling, prawdziwy wagowy Rolls Royce.
W muzeum maja˛ Państwo okazje˛ obejrzeć aranżacje˛ Stacji Paliw sprzed II wojny
światowej. Stacje paliw jeszcze przed wiekiem należały do rzadkości. Nikt nie przypuszczał, że samochód skonstruowany pod
koniec XIX w., tak bardzo sie˛ rozpowszechni. Pocza˛tkowo paliwo nabywano przede
wszystkim w składach aptecznych i u kupców kolonialnych, gdzie można było kupić
benzyne˛ z beczki i konewka˛ wlać do kanistra. Amerykanin Sylvanus F. Bowser wynalazł i opatentował w 1898 roku dystrybutor
paliwa. Dzie˛ki temu urza˛dzeniu, które bardzo szybko sie˛ rozpowszechniło, wypompowywano paliwo z dużego zbiornika bezpośrednio do kanistra samochodu. Pierwsze
stacje w postaci wiat były skupiskiem dystrybutorów, cze˛sto różnych firm. Później pojawiły sie˛ stacje firmowe z wyraźnie oznakowanym i rozdzielonym wjazdem i wyjazdem, niewielkim budynkiem do obsługi
klienteli, wyspa˛ z dystrybutorami i na filarach wzniesionym dachem. Na wystawie, na
tle stacji, wybudowanej ok. 1938 roku przy
obecnej ulicy Krakowskiej we Wrocławiu,
znajduja˛ sie˛ d ystry butory DA PG ,
późniejszego Standard Oil, potem ESSO,
Schwelmertankanlage z Zakładu Wyrobów
Stalowych Mller & Co oraz dystrybutor do
olejów silnikowych firmy Shell. Można
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również zobaczyć fotografie˛ salonu samochodowego W. Illmanna, który funkcjonował w Świdnicy już w 1923 roku oraz reklame˛ świdnickiej firmy G. Bohna, produkuja˛cej karoserie samochodowe.
W naste˛pnej sali znajduja˛ sie˛ tzw. realia
kupieckie, czyli przedmioty stanowia˛ce wyposażenie sklepów. Sa˛ wśród nich np. maszyny licza˛ce - sumatory, arytmometry, drukowane rachunki z logiem, np. firmy Philips, tabliczki służa˛ce do rachowania oraz
kasetki na pienia˛dze.
Warto zwrócić uwage˛ na zbiór wag monetarnych. Przy transakcjach gotówkowych
z powodu fałszerstw, czy też bardziej powszechnego okrajania monet srebrnych lub
złotych, posługiwano sie˛ zestawem pomiarowym, zwanym popularnie waga˛ monetarna˛. W zestawie znajdowały sie˛, obok wagi,
odważniki monetarne, be˛da˛ce równoważnikami monet, np.: pistola, luidora, dukata
we˛gierskiego.
Znajduje sie˛ tu również bogata kolekcja
ołowianych plomb kupieckich, które
wprawdzie pochodza˛ z Gdańska, ale sa˛ przykładem, który wskazuje jak niegdyś zabezpieczano towary przed ingerencja˛ osób niepoża˛danych.
W kantorze można obejrzeć zbiór kalkulatorów mechanicznych, służa˛cych do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, firm Addiator-Duplex, Produx i
Omega. Kalkulator mechaniczny typu arytmograf wynaleziony przez L. Tronceta w
1888 roku był produkowany przez wiele
firm i używany do lat osiemdziesia˛tych XX
wieku. W tym samym pomieszczeniu znajduje sie˛ wystawa kas sklepowych firm National i Anker z pocza˛tku XX wieku i okresu
mie˛dzywojennego.
Dalsze zwiedzanie kontynuujemy udaja˛c sie˛ w prawo. Maja˛ Państwo niepowtarzalna˛ okazje˛ aby przebywać w "starej uliczce targowej" do której śmiało można porównać owe kramy bogatych kramarzy. Niegdyś
z pewnościa˛ było tu niezmiernie gwarno. Do
kramów przywożono i sprzedawano w nich
liczne towary. Pojawiało sie˛ również wielu
klientów, chca˛cych kupić tkaniny, biżuterie˛
i inne luksusowe artykuły. Kramy Powstanie
kramów bogatych kramarzy w Świdnicy zawdzie˛czamy przede wszystkim ksie˛ciu Bolkowi I, który w 1291 roku zezwolił mieszczanom na budowe˛ 32 murowanych kramów. Kramarze mogli w nich sprzedawać
sukno na łokcie i towary nie przekraczaja˛ce
wagi jednego kamienia tj. ok. 12 kg. W
kramach handlowano głównie wszelkimi
materiałami: atłasem, tafta˛ i adamaszkiem, a
także tasiemkami pasmanteryjnymi oraz
wyrobami jubilerskimi. Szybki rozwój miasta spowodował, że wszelkiego rodzaju bud
handlowych wokół ratusza przybywało,
przybywało i przybywało . Świdnicki rynek
był dla kupców szczególnie ważny, gdyż
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cia˛g dalszy ze str. 5
alokacji środków - ponad 3 razy mniej w przeliczeniu na mieszkańców województw Polski
Wschodniej i Mazowsza oraz 2,5 razy mniej w
przeliczeniu na mieszkańców sa˛siednich województw: lubuskiego i opolskiego. Takie działanie stoi w raża˛cej sprzeczności z jednym z najważniejszych celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jakim jest zwie˛kszenie
spójności terytorialnej Polski.

CHE˛TNI DO BUDOWY BASENU
Trzy oferty wpłyne˛ły w zwia˛zku z ogłoszonym przez miasto Świdnicaprzetargiem na przebudowe˛ basenu letniego. Najniższa opiewa na
ok. 30 milionów złotych brutto. Miasto na realizacje˛ inwestycjizarezerwowało 35 mln zł.
W tracie jawnej sesji otwarcia ofert, w obecności przedstawicieli wykonawców, okazało
sie˛ że do zamawiaja˛cego wpłyne˛ły trzy oferty:
konsorcjum firm PRE-FABRYKAT Sp. z o.o.
AKVAHELP METAL spol. s.r.o. - 32 986 140,00
zł; KARPAT BUD Sp. z o.o. - 35 178 000,00 zł;
PPHU TRANSCOM Sp. z o.o. - 30 497 850,00
zł. Czwarty komplet dokumentów, przesłany
przez konsorcjum firm ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. sp. k. i ALSTAL INVESTMENT Sp. z o.o. sp. k nie jest oferta˛ złożona˛
na realizacje˛ przedmiotowej inwestycji.Teraz
rozpocznie sie˛ analiza złożonych dokumentów.
Rozstrzygnie˛cie przetargu planowane jest wiosna˛.
Przypomnijmy, że inwestycja realizowana
be˛dzie w formule "zaprojektuj- wybuduj". Jej
zakres obejmie opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowe˛ kompleksu, czyli: budowe˛ stalowych niecek basenów o ła˛cznej powierzchni ponad 2,5 tys. m2 wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego placu zabaw, tarasów
wraz z żaglami solarnymi, trybun, altan wypo-
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czynkowych, wieży ratowniczej, przebieralni,
budynku technologii basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktura˛ komunikacyjna˛, mała˛ architektura˛ oraz nasadzeniem zieleni. Wykonany zostanie także demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż dwóch zabytkowych
rzeźb.
Nowościa˛ na ka˛pielisku be˛dzie wodny plac
zabaw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma urza˛dzeniami zabawowymi dla dzieci. Znajda˛ sie˛
tam m. in.:armatki wodne, wiadra przelewowe,
tryskaja˛ce dysze w kształcie jeżyków, liści czy
też muchomorów. Kolejna˛ atrakcja˛ dla nieco
starszych amatorów wodnych ka˛pieli be˛dzie
60-metrowa zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa zjeżdżalnia jednotorowa. Baseny rekreacyjne wyposażone zostana˛ w platformy dla
osób niepełnosprawnych, a wśród urza˛dzeń
wodnych znajda˛ sie˛ m.in.: dzika rzeka, kula
generuja˛ca fale, gejzery powietrzne, ścieka
pontonowa czy też przyrza˛dy do masażu. Dla
szukaja˛cych ochłody i cienia przygotowane
zostana˛ altany na lekkiej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem materiałowym zsuwanym.
Nie zabraknie również przebieralni, siedzisk i
ławek.
Po modernizacji lodowiska i stadionu remont
basenu jest kolejna˛ ważna˛ inwestycja˛ dotycza˛ca˛
unowocześnienia obiektów sportowych, która˛
miasto zrealizuje. Co roku ka˛pielisko odwiedza
od 30 do 40 tysie˛cy osób. Kompleks basenów to
prawie stuletni obiekt, który wymaga przebudowy, aby dostosować go do obecnie panuja˛cych
standardów. Basen be˛dzie udoste˛pniony mieszkańcom po przebudowie w 2023 roku.

GMINA ŚWIDNICA
ZMIANA OBSŁUGI KLIENTÓW W
URZE˛DZIE GMINY ŚWIDNICA
Zgodnie z Rozporza˛dzeniem Rady Ministrów z dnia 14.01.2021 zmieniaja˛ce rozporza˛dzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń,
nakazów i zakazów w zwia˛zku wysta˛pieniem
stanu epidemii informujemy, że z dniem 1 lutego 2021 r. (do odwołania) Urza˛d Gminy
Świdnica wprowadza zmiany w zakresie obsługi Klientów.
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1. Wejście do Urze˛du Gminy otwarte wyła˛cznie od strony parkingu, bez konieczności domofonu.
2. Interesanci be˛da˛ obsługiwani na SALI
OBSŁUGI KLIENTA (parter) z zachowaniem
reżimu sanitarnego, w naste˛puja˛cych godzinach:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK:
7.30-15.30
WTOREK: 7.30-17.00
PIA˛TEK: 7.30-14.00
Obsługa kasowa dla Klientów Urze˛du Gminy
prowadzona jest w:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODE˛ I CZWARTEK od
8.00 do 15.00
WTOREK od 8.00 do 16.30
PIA˛TEK od 8.00-13.30
PRZERWA: 9.00-9.30 i 12.00 - 12.15
3. W PUNKCIE INFORMACYJNYM na
stanowisku nr 100 pracownik urze˛du be˛dzie koordynował możliwość załatwienia sprawy urze˛dowej z pracownikiem merytorycznym danego
działu lub jednostki organizacyjnej: Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (GOKSiR),
Gm innego Ośrodka Pomocy Społecznej
(GOPS), Gminnego Zespołu Oświaty (GZO)
Na stanowisku obsługi może przebywać tylko 1 osoba.
4. Zache˛camy do załatwiania spraw w Urze˛dzie Gminy za pośrednictwem Internetu, ba˛dź
przez platforme˛ ePUAP. Wykaz numerów telefo-
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nów doste˛pny jest na stronie www.gmina.swidnica.pl zakładka KONTAKTY
◆ Tel. kontaktowe: 74 852 30 67, 74 852 12 26,
74 852-24-88, 852-02-74.
◆ ePUAP: /54ls1xc0x4/SkrytkaESP
5. W przypadku braku możliwości skorzystania z usług elektronicznych informujemy, że na
zewna˛trz budynku (przy wejściu bocznym do
Urze˛ du od strony parkingu) znajduje sie˛
SKRZYNKA PODAWCZA, w której można zostawić dokumenty.
6. Przypominamy, że w ramach przyje˛ć interesantów w sprawach skarg i wniosków Wójt
Gminy Świdnica oraz Przewodnicza˛ca Rady
Gminy Świdnica udzielaja˛ informacji wyła˛cznie
telefonicznie w każdy wtorek w godz. 10.0013.00 lub droga˛ mailowa urzad@gmina .swidnica.pl
Sekretariat Wójta Gminy - tel. 74 852 30 67,
74 852 12 26, 74 852-24-88, 852-02-74 wew. 200
Przewodnicza˛ca Rady Gminy Świdnica - tel.
604 516 453
cia˛g dalszy na str. 8
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odbywały sie˛ na nim liczne targi, które pozwalały bogacić sie˛ mieszkańcom miasta.
Przybywali na nie kupcy z najodleglejszych
stron. A to przywożono śledzie, a to sprzedawano kosztowne materiały z najodleglejszych krajów Europy, wosk na świece rodzimej produkcji i wiele, wiele innych potrzebnych świdniczanom artykułów. Wystarczy
obejrzeć zabytki archeologiczne, pochodza˛ce z wrocławskich wykopalisk, umieszczone w reliktach dawnych kramach. Sa˛ tu i
nożyce, i korkowe podeszwy na obuwie,
kopyto szewskie oraz guziki, igły, grzebienie zrobione z kości zwierze˛cych. Mamy też
coś z biżuterii, a mianowicie pierścionek,
który należał zapewne do jakiejś damy, a
także klamry od pasa noszone przez jakiegoś
średniowiecznego gentelmana.
Wchodza˛c do kolejnej sali maja˛ Państwo okazje˛ sie˛ przekonać o tym, co w dużej
mierze zadecydowało o pote˛dze handlowej
średniowiecznej Świdnicy. Było to nic innego jak miejscowe piwo. Rozsławiło ono
miasto w Europie do tego stopnia, że inni
władcy śla˛scy nieche˛tnie patrzyli na straty
finansowe jakie ponosili ich piwowarowie
warza˛cy, rzecz jasna, gorsze od naszego piwo. Właśnie z tego powodu w latach 1380 1382 tzw. wojna piwna. Do Wrocławia, do
którego zakazano sprowadzania piwa świdnickiego, dotarł pewnego dnia transport z
beczkami świeżego trunku, który ksia˛że˛ legnicki Ruprecht wysłał w prezencie swemu
bratu - dziekanowi wrocławskiej kapituły
katedralnej. W wyniku zakazu, niezadowolone z takiego obrotu spraw, Ekspozycja
piwowarskawładze kościelne obłożyły
Wrocław interdyktem. Wracaja˛c jednak do
tematu samego piwa warto zwrócić uwage˛
na sposób w jaki warzono ten trunek w średniowieczu. W ogromnych kadziach zalewano ziarna zboża. Naste˛pnie powstały słód
suszono na specjalnej suszarni. Później mielono słód na śrute˛, która po zalaniu woda˛
tworzyła zacier. Po odfiltrowaniu zacieru
otrzymywano tzw. brzeczke˛. Gotowana˛ ja˛
naste˛pnie w miedzianych kotłach. Pie˛knie
wyklarowany trunek rozlewano do różnej
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wielkości beczek. Wywożono piwo świdnickiej do tak odległych miast jak np. włoska
Piza. Nie pozbawiano jednak mieszkańców
innych miast możliwości spożywania tego
drogocennego trunku. Szeroko rozsławione
piwnice świdnickie szynkuja˛ce nasz trunek
znajdowały sie˛ we Wrocławiu, Toruniu, Krakowie, Pradze i Heidelbergu. Zaciekawi
Państwo z pewnościa˛ fakt, że wrocławska
piwnica świdnicka funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Obok, w nieco mniejszej sali, możemy
podziwiać dawne naczynia, które zapewne
służyły do spożywania szlachetnego świdnickiego napoju. Sa˛ tu garnki gliniane, a
także późnośredniowieczny puchar szklany
- niezmierna rzadkość. W głe˛bi sali znajduje
sie˛ aranżacja XVIII wiecznej izby karczemnej. Oprócz tego, że można w niej było
napić sie˛ piwa i posilić, znajdowano też rozrywke˛ w grze w kości, czy karty. Cze˛sto
towarzyszyło temu palenie przez me˛żczyzn
fajek.
Kolejnym etapem be˛dzie zwiedzanie sal
znajduja˛cych sie˛ na pie˛trze. Po drodze, na
półpie˛trze, można zobaczyć reprodukcje˛ obrazu przedstawiaja˛cego miasto w końcu
XVII w. Nad Świdnica˛ góruje Matka Boska
- opiekunka Świdnicy. U dołu obrazu znajduje sie˛ napis: Cum Tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitricis - pod Twoja˛
obrone˛ uciekamy sie˛ Świe˛ta Boża Rodzicielko. Oryginał tego pie˛knego malowidła znajduje sie˛ w świdnickiej katedrze.
PIERWSZE PIE˛TRO: 1. Sala Rajców 2. Galeria obrazów - 3. Salonik.
Na pie˛trze starego, średniowiecznego
ratusza w jego najbardziej reprezentacyjnym
pomieszczeniu, znajduje sie˛ ekspozycja poświe˛cona historii Świdnicy. Wiedzie do niej
późnogotycki portal, który z obu stron posiada inicjały oznaczaja˛ce Jezusa Chrystusa
(IHS, XPS). W nadprożu portalu znajduje sie˛
łacińska inskrypcja, która głosi: felix civitas,
quae tempore pacis timet bella - "szcze˛śliwe
miasto, które w czasie pokoju obawia sie˛
wojen". Ponadto w portalu widoczne sa˛
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cia˛g dalszy ze str. 7
7. Obsługa w zakresie Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji jak i Gminnego Zespołu Oświaty odbywać sie˛ be˛dzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z urze˛dnikiem.
8. Załatwianie spraw w urze˛dzie odbywa sie˛
przy zachowaniu środków ostrożności:
◆ obowia˛zkowo zasłaniamy nos i usta w budynku urze˛du,
◆ obowia˛zkowo przed wejściem dezynfekujemy dłonie,
◆ płyny do dezynfekcji udoste˛pniamy Państwu
przed wejściem i na stanowiskach zwia˛zanych z obsługa˛ Klienta,
◆ zachowujemy odpowiedni dystans społeczny,
◆ obsługa Klienta na poszczególnych stanowiskach odbywa sie˛ pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego.

OD 10 LAT SZKOLNE
SCHRONISKO W LUBACHOWIE
ODWIEDZIŁO
PONAD 20 TYS. GOŚCI
Dokładnie 10 lat temu, 1 lutego 2011 roku
swoje podwoje dla turystów otworzyło Szkolne
Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie. Powstało ono w wyniku
prac zwia˛zanych ze
zmiana˛ użytkowania
budynku po byłej szkole
podstawowej. Na ten cel
gmina Świdnica otrzymała 1,76 mln zł. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośla˛skiego na
lata 2007-2013 (RPO
WD). Zarza˛d Województwa Dolnośla˛skiego
zdecydował o dofinansowaniu inwestycji pn.
"Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie na Szkolne
Schronisko Młodzieżowe" w ramach Działania 6.5 Działania wspieraja˛ce infrastrukture˛ turystyczna˛ i kulturowa˛
(schroniska).
Od tej pory w schronisku działo sie˛ wiele.
Przez 10 lat odwiedziło
nas ponad 20 tyś. gości,
udzieliliśmy prawie 51
tyś. noclegów. Najcze˛ściej w naszym obiekcie
przebywały dzieci i
młodzież w ramach ferii, zielonych szkół i
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wycieczek szkolnych. W cia˛gu tych lat było ich
ponad 600.
Jako placówka oświatowa i zgodnie ze statutem na terenie schroniska realizowano projekty
edukacyjne, ekologiczne i wymiany młodzieży
na poziomie gminy, województwa i całego kraju.
To właśnie w Lubachowie odbywały sie˛ muzyczne warsztaty wokalne, podczas ferii zimowych, czy słonecznych wakacji.
Schronisko uhonorowano sześcioma wyróżnieniami w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych . Na koncie placówki sa˛ wyróżnienia: 1
bra˛zowe, 1 srebrne i 6 złotych. W 2017 roku sami
byliśmy organizatorem 57 podsumowania konkursu, gościliśmy wówczas 52 kierowników i
dyrektorów schronisk młodzieżowych z całej
Polski oraz prezydium Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych. Na bieża˛co współpracujemy z Oddziałem Wałbrzyskim PTSM organizuja˛c spotkania i rajdy dla członków Kół
PTSM - podkreśla dyrektor obiektu Sebastian
Krzywda.
W cia˛gu 10 lat schroniskiem zarza˛dzały 3
osoby. Pierwszym dyrektorem została Magdalena Urbańska, która przez 5 lat cie˛żka˛ praca˛, uporem i zaangażowaniem sprawiła, że o schronisku
było już słychać w całej Polsce. Naste˛pnie p.o.
dyrektorem została Magdalena Bajor. Od 2016
roku funkcje˛ te˛ pełni Sebastian Krzywda.

WITAJCIE NAJMŁODSI
Od czterech lat wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek (gmina Świdnica, powiat świdnicki,
woj. dolnośla˛skie) wita najmłodszych mieszkań-
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ców gminy "pakietem powitalnym" w ramach
akcji NAJWIE˛KSZY SKARB GMINY TO TY.
Mamy te˛ świadomość, że skarbem każdej
rodziny sa˛ ich dzieci. Na przestrzeni czterech lat
"gminne wyprawki" trafiły do ponad 800 rodzin
- mówi z duma˛ wójt gminy Świdnica.
Co znajduje sie˛ w pakiecie powitalnym?
Przede wszystkim list gratulacyjny skierowany do nowo narodzonych mieszkańców gminy i ich rodziców. Jest w nim metryczka dotycza˛ca˛ malucha. Ciekawostka˛ listu sa˛ także historyczne wydarzenia na świecie i w Polsce, a najważniejszym wydarzeniem w gminie Świdnica sa˛
właśnie narodziny naszych nowych mieszkańców. W liście znajduja˛ sie˛ także notowania obejmuja˛ce kursy walut, złota i ropy, które miały
miejsce w dniu narodzin. Mamy nadzieje˛, że ten
właśnie list be˛dzie miła˛ pamia˛tka˛ i skarbnica˛
wiedzy dla dziecka, z chwila˛ osia˛gnie˛cia pełnoletniości. Pakiet powitalny zawiera również pieluchy, kocyk i środki do piele˛gnacji noworodka.
Jest też segregator pediatryczny z cennymi poradami dla rodziców dziecka i miejscem na dokumentacje˛ medyczna˛. Można w nim znaleźć przydatne informacje dotycza˛ce badań profilaktycznych u dzieci, jak przygotować sie˛ do badań
laboratoryjnych, pobytów w szpitalu, jakie dokumenty zabrać na wizyte˛ u lekarze i wiele innych
cennych informacji. Sa˛ też zakładki na wyniki z
badań, które z pewnościa˛ uporza˛dkuja˛ gromadzona˛ dokumentacje˛ medyczna˛ dziecka - podkreśla Teresa Mazurek, wójt gminy.
Wyprawka kierowana jest do osób rodzin
zameldowanych w gminie Świdnica. Jest to podyktowane faktem, że w momencie rejestracji
narodzin dziecka w Urze˛dzie Stanu Cywilnego,
to rodzice podejmuja˛ decyzje˛, w której gminie
chca˛ zameldować swoje dziecko. To jednak nie
koniec dobrych wiadomości. Od 2019 r.
bliźniaków urodzonych i zameldowanych w
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gminie Świdnica witamy pakietem powitalnym
na ła˛czna˛ kwote˛ 1000 zł.
Szczegółowe informacje nt. gminnej wyprawki udzielane sa˛ pod nr tel. 74 852 12 26 wew.
222, 213.

III MIEJSCE I NAJWYŻSZY
ODSETEK SPISANYCH
GOSPODARSTW ROLNYCH
W KANALE SAMOSPISU
30 listopada 2020 r. zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny 2020 - najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10
lat. Miło nam ogłosić, że w gminie Świdnica
spisaliśmy 100% gospodarstw rolnych. Jak informuje Urza˛d Statystyczny we Wrocławiu, w
Konkursie Prezesa GUS na gmine˛ o najwyższym
odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu, gmina Świdnica zaje˛ła III miejsce.
Wszystkim właścicielom gospodarstw rolnych na terenie gminy Świdnica dzie˛kujemy za
zaangażowanie i terminowa˛ realizacje˛ działań
zwia˛zanych z Powszechnym Spisem Rolnym
2020.
***
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 STARTUJE NABÓR KANDYDATÓW NA
RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Wójt Teresa Mazurek jako Gminny Komisarz Spisowy w gminie Świdnica ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonuja˛cych czynności w
ramach prac spisowych
zwia˛zanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w 2021 r. Narod ow eg o Sp isu Pow sze chneg o (N SP)
2021.
NSP 2021 be˛dzie
przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia
do dnia 30 września
2021 r., według stanu na
dzień 31 marca 2021 r.,
godz. 24.00.
Termin składania
ofert: od 1 do 9 lutego
2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać naste˛puja˛ce warunki:
- mieć ukończone
18 lat,
- cieszyć sie˛ nieposzlakowana˛ opinia˛,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać sie˛ je˛zykiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym
prawomocnym wyrokiem za umyślne przeste˛pstwo lub umyślne
przeste˛pstwo skarbowe.
cia˛g dalszy na str. 10
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gmerki, czyli znakiPortal Sali Rajców pozostawione przez jego twórców. Późnogotycka˛
Sale˛ Rajców, przekryta˛ dwuprze˛słowymi
sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, zdobia˛
polichromie z około 1537 roku. Przedstawiaja˛ one naste˛puja˛ce sceny biblijne: Sa˛d
nad Jawnogrzesznica˛, Sa˛d Ostateczny i
Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa.
Na środku sali umieszczono makiete˛
przedstawiaja˛ca˛ Świdnice˛ XVII wieku. Makieta została zbudowana na podstawie widoków miasta z tego okresu. Widać na niej
potrójny system murów obronnych otaczaja˛cych miasto oraz liczne bramy wioda˛ce do
jego wne˛ trza. Poprzez zabytki ruchome
zgromadzone w Sali Rajców ukazano w sposób przekrojowy dzieje miasta i jego okolic.
Z rzemiosłem cechowym Świdnicy wia˛ża˛
sie˛ tłoki piecze˛tne, reprezentacyjne cynowe
naczynia i statuty cechowe, itp. Jednym z
najcenniejszych znalezisk archeologicznych
z terenów Świdnicy jest wielka zapinka, tzw.
fibula licza˛ca około 3000 lat. Mierzy ona aż
36,5 cm i jest najwie˛ksza˛ zapinka˛ znaleziona˛
dotychczas na Śla˛sku. Dalej, w wykuszu Sali
Rajców można ogla˛dać gotycka˛, drewniana˛
rzeźbe˛ św. Jana Chrzciciela. Sam wykusz
został wybudowany po pożarze miasta w
1716 roku i znajdował sie˛ w nim ołtarz kaplicy ratuszowej pw. NMP. Odprawiano tu
msze jeszcze do 1853 roku. Interesuja˛ca jest
barokowa krata oddzielaja˛ca wykusz od reszty sali.
Nie pominie˛to również stosunkowo najmłodszych dziejów Świdnicy, XIX i XX
wieku, uzupełniaja˛c ekspSala Rajcówozycje˛
urokliwymi fotografiami i pocztówkami z
epoki. W przylegaja˛cym do Sali Rajców
aneksie urza˛dzono niewielkie mauzoleum
Piastów świdnickich, którego główna˛ ozdobe˛ stanowia˛ kopie rzeźbionych płyt tumbowych z przedstawieniami założyciela ksie˛stwa świdnickiego - Bolka I oraz jego wnuka
- Bolka II. Obaj wspomniani ksia˛że˛ta w rzeczywistości zostali pochowani w Krzeszowie - opactwie cysterskim, które założył
Bolko I. W tej salce wyeksponowano również kamienne nadproże okna z zamku świdnickiego oraz mape˛ Ksie˛stwa Świdnickiego
i całego Śla˛ska z XVII wieku. Ponadto w
zrekonstruowanym oknie umieszczono witraż z herbem Ksie˛stwa Świdnicko - Jaworskiego.
Z Sali Rajców przechodzimy do galerii
obrazów. Nad wioda˛cym do niej wejściu
znajduje sie˛ herb Johanna Joachima Michaela von Sinzendorfa, który jest fundatorem
kolumny Św. Trójcy znajduja˛cej sie˛ na świdnickim Rynku. Był on w końcu XVII w.
starosta˛ Ksie˛stwa Świdnicko - Jaworskiego.
Wewna˛trz galerii obrazów umieszczono
dzieła świdnickich artystów, absolwentów
renomowanych uczelni plastycznych: Tadeusza Gadomskiego, który był uczniem Jana Matejki, Romana Łysakowskiego, Antoniego Brade, Mariana Ruszkiewicza, Kamili
Karst, Andrzeja Andrzejewskiego oraz Marka Kosiby.
Kolejna˛ i ostatnia˛ sala˛ muzeum jest
salonik. Umieszczono w nim pie˛kne, nie-
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prośba˛, aby sołtysi przekazali te˛ informacje˛ swoim mieszkańcom.
Kolejna narada ma sie˛ odbyć za około 3
miesia˛ce.

zwykle cenne, barokowe meble oraz replike˛
stołu i krzeseł wykonanych w stylu XIX wiecznych mebli angielskich. Wystój malarski saloniku zaprojektowano zgodnie z duchem epoki baroku. W centralnym miejscu
sklepienia tej sali znajduje sie˛ czteropolowy
herb miasta nadany mu przez Władysława
Pogrobowca w 1452 roku. Na ścianie salonu
zawieszono barokowy obraz przedstawiaja˛cy ostatniego starosty Ksie˛stwa ŚwidnickoJaworskiego - Hansa Antona von Schaffgotscha. Świdnicki blok śródrynkowy na przestrzeni wieków padał ofiara˛ licznych pożarów. Ówczesna˛ barokowa˛ fasade˛ ratusza zawdzie˛czamy odbudowie miasta po wielkim
pożarze z 1716 roku. Tym samym zakończyliśmy zwiedzanie Muzeum Dawnego Kupiectwa. Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia Muzeum.
info: muzeum-kupiectwa.pl
(tekst: Agnieszka Dudzińska)
**********************************

MUZEA ZAPRASZAJA˛

Już w najbliższy weekend 6-7 luty 2021
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śla˛ska zaprasza do odwiedzenia swoich obiektów w Jaworzynie Śla˛skiej, Dzierżoniowie i Katowicach. Muzea Techniki
otwieraja˛ sie˛ dla zwiedzaja˛cych po długiej i
nieplanowanej przerwie. Muzea Techniki to
ła˛cznie ponad 40 000 m kw. bezpiecznej i
otwartej przestrzeni ekspozycyjnej przystosowanej do zwiedzania w nowym reżimie
sanitarnym odpowiadaja˛cym wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W każdym z obiektów wprowadziliśmy pewne ograniczenia i
środki ostrożności dla zachowania Państwa
bezpieczeństwa. Wszystkich odwiedzaja˛cych Muzeum Kolejnictwa na Śla˛sku w Jaworzynie Śla˛skiej, Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach i Młyn Hilberta w Dzierżoniowie prosimy o stosowanie
sie˛ do wyznaczonych zasad bezpieczeństwa.

Muzeum Kolejnictwa na Śla˛sku
w Jaworzynie Śla˛skiej
Najwie˛ksza zabytkowa parowozownia
w Polsce zaprasza na spotkanie z dawna˛
technika˛ kolejowa˛ w najlepszym wydaniu.
Blisko 200 pojazdów kolejowych i specjalistycznych zgromadzonych zostało na
ponad 2.5 ha otwartej przestrzeni. Pojazdy
eksponowane sa˛ na blisko 2 km torów. W
weekend w Muzeum organizowane be˛ da˛
przejazdy po bocznicy kolejowej w otwartym wagonie turystycznym prowadzonym
przez zabytkowa˛ lokomotywe˛ spalinowa˛
Ls40 z 1956 r. Muzeum przystosowane
jest do samodzielnego zwiedzania, ale na
che˛tnych czekać be˛dzie Przewodnik, który oprowadzi po zabytkowych budynkach
ponad stuletnich zabudowaniach parowozowni oraz uruchomi makiety kolejowe.
Muzeum otwarte codziennie ( weekendy
10 00 - 18 00, w tygodniu 8 00 -16 00 ).
Na terenie Muzeum Centrum Obsługi Turysty z kawiarnia˛, a po zmroku wła˛czana˛
jest zimowa iluminacja.

cia˛g dalszy ze str. 9
Do głównych zadań rachmistrza spisowego
należeć be˛dzie:
- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji zwia˛zanej z epidemia˛ COVID-19 z
wykorzystaniem urza˛dzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowana˛ aplikacje˛ formularzowa˛;
- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
- przeje˛cie cze˛ści zadań innych rachmistrzów
spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy sie˛ liczba rachmistrzów w gminie (np. w
przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu be˛dzie zagrożone.
Szczegółowe informacje doste˛pne po nr tel.
74 852 12 26 wew. 307.

PIERWSZA NARADA SOŁTYSÓW
W 2021 ROKU
27 stycznia w świetlicy w Słotwinie odbyła
sie˛ pierwsza w nowym, 2021 roku narada sołtysów z terenu gminy Świdnica.
Spotkanie rozpocze˛ła wójt gminy Świdnica
składaja˛c zebranym noworoczne życzenia, przede wszystkim te dotycza˛ce niezawodnego zdrowia. Narada była także okazja˛ do przedstawienia
przez skarbnik gminy Anne˛ Szymkiewicz najważniejszych punktów planu budżetowego na
2021 rok, a także do podsumowań i najważniejszych informacji dotycza˛cych wykorzystania
funduszu sołeckiego za rok 2020.
Jednym z punktów spotkania było także
przekazanie przez zaste˛pce˛ wójta Bartłomieja
Strózika informacji o najważniejszych inwestycjach - tych wykonanych, a także tych zaplanowanych. Wśród najważniejszych z wymienionych zadań, znalazła sie˛ trwaja˛ca budowa
żłobka i przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej.
Obecny podczas narady kierownik Działu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował
zebranych o maja˛cym sie˛ rozpocza˛ć na przełomie
marca i kwietnia 2021 roku programie, dzie˛ki
któremu mieszkańcy gminy moga˛ uzyskać dofinansowanie na wymiane˛ pieca oraz na budowe˛
przydomowej oczyszczalni ścieków, a także o
zbiórce i możliwościach samodzielnego oddawania odpadów tzw. wielkogabarytowych.
Sołtysów poinformowano także o punktach
szczepień na terenie gminy Świdnica (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia Lutomia Dolna 28 oraz przychodnia
"MEDIMEX" SP. Z O.O. w Pszennie, przy ul.
Słonecznej 9).
Miłymi akcentami tego dnia było przypomnienie i podsumowanie konkursu na najładniej
przystrojony dom na terenie gminy Świdnica, a
także podzie˛kowania skierowane do Koła Gospodyń Wiejskich w Krzyżowej, dzie˛ki którym
pracowników i klientów urze˛du, już od wejścia
cieszyły pie˛knie, świa˛tecznie ozdobione skrzaty.
Wójt gminy na re˛ce sołtys Agnieszki Wolak przekazała podzie˛kowania dla pań z KGW "Krzyżowianki"
Na zakończenie narady przypomniano także
o możliwości rozłożenia opłat podatkowych na
raty. Wójt gminy Teresa Mazurek zwróciła sie˛ z

KONSULTACJE SPOŁECZNE
PLANU STRATEGICZNEGO DLA
WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
Do 15 lutego br. trwaja˛ konsultacje społeczne
Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w których wszyscy możemy wzia˛ć udział.
W obecnym okresie programowania na działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona
była kwota ok. 787 mln euro. Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy
projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym
okresie programowania zostanie przeznaczonych 5% budżetu II filaru Wspólnej Polityki
Rolnej, to jest 231 mln euro.
Maja˛c na uwadze dotychczasowe osia˛gnie˛cia LGD i ich wpływ na rozwój naszych gmin,
jak również brak innych działań w Planie Strategicznym dla WPR skierowanych na wsparcie
inwestycji przedsie˛biorców i gmin wnioskujemy
o alokowanie w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 10% budżetu przeznaczonego na II filar Wspólnej Polityki Rolnej.
Aby wzia˛ć udział w konsultacjach można
wysłać pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju lub wypełnić formularz w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsu
ltacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr
Prosimy o wsparcie i zaangażowanie w procesie konsultacji społecznych.

RADIO SOVO NADAJE
Z MOKRZESZOWA
"SoVo - doste˛pne radio internetowe" - to
innowacyjny projekt którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych.
Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej
praktyce Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnościa˛ Intelektualna˛
(PSONI). Na 15 oddziałów radia w całej Polsce,
jeden z nich nadaje z Mokrzeszowa, a dokładnie
z siedziby Warsztatów Terapii Zaje˛ciowej w Mokrzeszowie.
Jak podkreśla Anna Robak - lider grupy radiowej WTZ w Mokrzeszowie PSONI k/ Świdnicy - nasza˛ przygode˛ z Radiem SoVo zacze˛liśmy
w roku 2011. Nagraliśmy wiele audycji, które
podobały sie˛ szerszemu gronu odbiorców. Jesteśmy wyja˛tkowi bo umiemy słuchać, okazywać
empatie˛ i wyrozumiałość, staramy sie˛ być dobrymi, życzliwymi osobami dla wszystkich. Che˛tnie
sie˛ uczymy i nabywamy wiedzy. Lubimy wyzwania i doświadczanie nowych różnych rzeczy. Potrafimy zgodnie ze soba˛ współpracować. Wspieramy sie˛ nawzajem w trudnych chwilach. Zachowujemy spokój w sytuacjach stresowych. Dbamy o nasze znajomości i przyjaźnie. Solidnie i
sumiennie wykonujemy każde powierzone nam
zadanie. Jesteśmy odpowiedzialni i dotrzymujemy terminów. Che˛tnie dzielimy sie˛ swoja˛ wiedza˛
i doświadczeniem z innymi ludźmi. Nie ma takiej
drugiej grupy jak nasza, która z niczego potrafi
zrobić coś konkretnego.
Projekt posiada 3 główne elementy:
Portal radiowy
Grupy Radiowe
Szkolenia i warsztaty
Portal radiowy
Portal jest tworzony we współpracy z kołami
PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz
studentami. Jest sercem całego projektu i jego
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najważniejszym elementem. Wszystko co jest
publikowane na portalu zostało stworzone przez
uczestników albo ekspertów projektu. Co miesia˛c na portalu pojawiać sie˛ be˛dzie około 60
materiałów. Radio be˛dzie nadawane w wybrane
dni tygodnia, a cze˛ść audycji be˛dzie transmitowanych na żywo. Wszystkie audycje be˛da˛ publikowane na portalu, co umożliwi doste˛p do nich
w każdej chwili.
Portal to miejsce stworzone specjalnie dla
OzNI, osób z ich otoczenia oraz dla seniorów.
Pełni funkcje˛ narze˛dzia pozwalaja˛cego zdobyć
wyższe kompetencje cyfrowe. Na jego stronach
użytkownicy be˛da˛ mogli odnaleźć informacje o
tym jak swobodnie poruszać sie˛ w wirtualnej
przestrzeni i wykorzystywać zasoby Internetu do
pracy, nauki, rozwoju swojej pasji i budowania
relacji z innymi. Tematyka poruszana na portalu
be˛dzie szeroko obejmowała wszystkie sfery życia jego użytkowników.
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zaje˛ciowej z
Mokrzeszowa moga˛ pochwalić sie˛ już pierwszymi audycjami radiowymi. Czy znasz popularny
program "Jaka To Melodia"? Chcesz wiedzieć
jak wygla˛da udział w programie i jak sie˛ do niego
przygotować? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z 47-letnim Sławkiem z WTZ w Mokrzeszowie, który dostał sie˛ do tego teleturnieju muzycznego.
Materiał audio doste˛pny na https://radiosovo.pl/czy-znacie-popularny-program-jak-to-me
lodia-gotowa/
Radiowcy z WTZ Mokrzeszów, przygotowali sonde˛ na temat "Czego nie należy publikować w Internecie i dlaczego?". Serdecznie zapraszamy do wysłuchania oraz komentowania co
Państwo na ten temat myśla˛.
SONDA: Czego nie wolno publikować w
Internecie i czym grozi brak rozwagi?
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Wie˛cej informacji o projekcie na https://psoni.org.pl/ i www.radiosovo.pl

REGION
LOTNISTKO - UDOGODNIENIA
Wrocławskie lotnisko jako pierwsze w Polsce wprowadziło ważne udogodnienie dla podróżnych. Umożliwia ono osobom wracaja˛cym
do Polski ze strefy Non Schengen zwolnienie z
10-dniowej kwarantanny.
Od 30 stycznia br. pasażerowie przylatuja˛cy
do Wrocławia ze strefy Non Schengen moga˛
wykonać na wrocławskim lotnisku tuż po
przylocie szybki test antygenowy. Punkt diagnostyczny badań na obecność COVID-19 znajduje sie˛ przed stanowiskami kontroli granicznej. Koszt wykonania testu to 200 zł, czas
oczekiwania na wynik - około 15 minut. Negatywny wynik testu umożliwia zwolnienie z
10-dniowej kwarantanny. Punkt działa po
każdym przylocie samolotu ze strefy Non
Schengen, także w godzinach nocnych. To
ogromne ułatwienie dla pasażerów wracaja˛cych do Wrocławia z Wielkiej Brytanii czy
Ukrainy, a także dla osób podróżuja˛cych lotami czarterowymi np. na Zanzibar.
Wie˛cej informacji o testach i zwolnieniu z
kwarantanny: https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego6
cia˛g dalszy na str. 12

***
Muzeum Kolejnictwa na Śla˛sku - muzeum w Jaworzynie Śla˛skiej w województwie
dolnośla˛skim. Głównym celem statutowym
placówki jest ochrona i promocja dziedzictwa kultury technicznej na terenie Śla˛ska
oraz działalność dydaktyczna i naukowa.
Cele realizowane sa˛ przede wszystkim przez
ochrone˛ posiadanego zbioru, opracowywanie ekspertyz i dokumentacji, a także konserwacje˛ oraz rewitalizacje˛ historycznych
obiektów przemysłowych.
Muzeum mieści sie˛ na terenie zespołu
historycznej parowozowni w Jaworzynie
Śla˛skiej. Budynek parowozowni wachlarzowej pochodzi z 1907 roku, rozbudowywany
w latach 1914, 1933 oraz 1960.
Muzeum Kolejnictwa na Śla˛sku rozpocze˛ło swoja˛ działalność w 2004. Po ponad
rocznych staraniach zmierzaja˛cych do ratowania kolekcji parowozów i lokomotyw
zgromadzonych w Jaworzynie Śla˛skiej, Muzeum wydzierżawiło teren wraz z eksponatami od Gminy Jaworzyna Śla˛ska. Od 2005
roku Muzeum prowadzi swoja˛ działalność
pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 r. Muzeum
stało sie˛ Oddziałem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śla˛ska. Zbiór eksponatów przeje˛ty od PKP składał sie˛ z 34
lokomotyw, 41 wagonów i 8 maszyn war-
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sztatowych. Kolekcja eksponatów znajduja˛cych sie˛ w Muzeum tworzona była od 1992
roku przez PKP przy współpracy z Klubem
Sympatyków Kolei z Wrocławia.
Podstawe˛ kolekcji Muzeum stanowi zabytkowy tabor kolejowy normalnotorowy z
lat 1890 do 1972. Zbiór tworzy 50 lokomotyw trakcji parowej, spalinowej i elektrycznej, a także 100 wagonów oraz kolejowych
pojazdów specjalistycznych np. drezyn
WM-10. Zabytkowy tabor kolejowy prezentowany jest na terenie bocznicy kolejowej
Muzeum, w tym na wachlarzu parowozowni. W kolekcji znajduja˛ sie˛ również sprawne
pojazdy szynowe - polski parowóz TKt4818 z 1951 roku, czechosłowacki autobus
szynowy serii 830(cz.) z 1955 roku, najstarsza czynna lokomotywa spalinowa w Polsce, DEUTZ OMZ 122R z 1940 roku, lokomotywa spalinowa Ls40 4606, a także lokomotywa manewrowa SM30-531 z 1961 roku.
Ekspozycje stałe Muzeum Kolejnictwa na Śla˛sku prezentuja˛ historie˛ kolei i
techniki kolejowej od XIX wieku do okresu PRL. W cze˛ściowo chronologicznym
układzie wyodre˛ bniono 7 tematycznych
przestrzeni ekspozycyjnych: Naczelnik
1930 (historia kolei w Jaworzynie Śla˛skiej
1843 - 1945), Naczelnik 1977 (historia
kolei w Jaworzynie 1945 - 1990), pracownia ODRA (prezentuja˛ca jedyna˛ na Dolnym Śla˛sku cyfrowa˛ maszyne˛ obliczeniowa˛ ODRA 1305), Kolejowa Kasa, Kolejowa Medycyna Pracy, Kolejowa˛ Drukarnie˛
oraz zabytkowa˛ makiete˛ kolejowa˛ H0 prezentowana˛ w nowej aranżacji.
Intencja˛ Muzeum było opowiedzenie historii kolei, jednego z najważniejszych wynalazków w dziejach naszej cywilizacji, w
oparciu o lokalny, dobrze udokumentowany
kontekst w zrekonstruowanych wne˛trzach
stanowia˛cych autentyczne i atrakcyjne tło
dla głównej narracji.
Zawartość ekspozycji stanowia˛ w dużej
mierze nie prezentowane wcześniej artefakty ze zbiorów Muzeum Kolejnictwa na Śla˛sku i pozostałych oddziałów Fundacji
Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śla˛ska. Dużej liczbie różnorodnych rodzajowo
zabytków towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny - tekstowy, mapowy oraz ikonograficzny.
Od 2011 roku na terenie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śla˛sku organizowana jest Gala Parowozów, Mie˛dzynarodowe
Zloty Zabytkowych Parowozów. Rok rocznie Jaworzyne˛ Śla˛ska˛ odwiedzaja˛ parowozy
z Niemiec, Czech i Polski. W 2014 odbyła
sie˛ 4 edycja, w której udział wzie˛ły parowozy z Polski i Czech.
Wiosna˛ 2014 roku, po przeprowadzeniu remontów i modernizacji zabytkowej
infrastruktury kolejowej, w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego
uruchomiono na terenie bocznicy kolejowej Muzeum tzw. Trase˛ Parowozowa˛.
Dzie˛ki temu zwiedzaja˛cy uzyskali możliwość przejazdu zabytkowym taborem ko-
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"KORYTARZ" DO A4
APEL SAMORZA˛DOWCÓW
Budowa nowego korytarza autostrady A4 na
odcinku Kostomłoty- Wrocław (od planowanego
we˛zła Wichrów do we˛zła Stary Śleszów), utrzymanie statusu drogi ekspresowej dla dotychczasowej
trasy A4 na tym odcinku przy jednoczesnym zaplanowaniu i budowie ła˛cznika Aglomeracji Wałbrzyskiej z we˛złem S3 w Bolkowie i ła˛cznika DW 382
z we˛złem Świdnica na S5 - to główne postulaty
dolnośla˛skich samorza˛dowców, którzy 27 stycznia
podpisali w tej sprawie petycje˛ do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Prezydenci ośmiu dolnośla˛skich miast (Wrocławia, Wałbrzycha, Świdnicy, Bolesławca, Jeleniej
Góry, Legnicy, Głogowa i Lubina) popieraja˛ tym
samym jedna˛ z dwóch propozycji przebiegu A4,
które obecnie konsultuje GDDKiA. Tzw. kombinacja IV zakłada przebudowe˛ (po starym śladzie)
autostrady A4 na odcinku Krzyżowa - Kostomłoty
oraz budowe˛ nowego odcinka A4 od we˛zła Wi-
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chrów do we˛zła Stary Śleszów. W stanowisku
prezydentów dolnośla˛skich miast zakłada sie˛ w
ramach poprowadzenia nowej drogi ekspresowej
S5 m.in. także zaprojektowanie i realizacje˛ krótkiego ła˛cznika od przyszłego we˛zła Świdnica na
drodze S5, który obejściem Świdnicy, poła˛czy
droge˛ S5 z droga˛ DW 382 czy konieczność pilnego poła˛czenia Aglomeracji Wałbrzyskiej z budowana˛ droga˛ S3 poprzez ła˛czniki do we˛złów w
rejonie Sadów Dolnych i Kamienna Góra.
Bezpieczeństwo
- Na odcinku A4 Kostomłoty - Wrocław w
latach 2014-2020 doszło do ponad 7,5 tysia˛ca
zdarzeń - 7238 kolizji i 318 wypadków - średnio
to około 3 zdarzenia dziennie. Obecna A4 przez
brak pasa awaryjnego czy wystarczaja˛cej liczby
Miejsc Obsługi Podróżnych nie jest dostosowana
do standardów autostradowych, a nowy korytarz
to mniejsze przenikanie ruchów regionalnych z
ruchami dalekimi w skali kraju i Europy - mówi
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.
- Planowanie przebiegu nowych dróg ekspresowych i autostrady A4 ma olbrzymie znaczenie
dla rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego
Śla˛ska. Jest niezwykle istotne, aby przy pracach
nad wyznaczeniem przebiegu tych dróg brać pod
uwage˛, nie tylko argument finansowy, ale przede
wszystkim skutki dla dalszego rozwoju naszego
województwa - dodaje inicjator petycji do
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GDDKiA prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
Nowy korytarz autostrady A4 ma kilka
istotnych zalet:
1) Powstanie układu dwóch silnych tras drogowych w odległości od siebie od kilkunastu do
kilkudziesie˛ciu km, powia˛zanych ze soba˛ poprzecznie, stanowić be˛dzie bardzo silny szkielet
dla dwugrzbietowego pasma rozwoju społecznogospodarczego. Tak silna infrastruktura komunikacyjna be˛dzie układem wyja˛tkowym w skali
kraju.
2) Sumaryczna przepustowość na kierunku
wschód-zachód be˛dzie wyższa niż przy rozbudowie obecnej autostrady A4. A zwie˛kszenie tej
przepustowości w całym układzie dróg jest
szczególnie potrzebna, patrza˛c na obecne obcia˛żenie autostrady A4 i negatywne tego skutki.
3) Polepsza˛ sie˛ warunki ruchu i jego bezpieczeństwo.
4) Zmniejsza˛ sie˛ przeploty ruchów regionalnych z ruchami dalekimi w skali kraju i Europy.
Przeplatanie sie˛ tych ruchów o różnym charakterze bywa źródłem nie tylko niewygody, ale i
wypadków.
5) Autostrada w dotychczasowym przebiegu
jako droga ekspresowa zapewni dobre powia˛zanie Wrocławia ze Szczecinem przez droge˛ S3,
bez mieszania sie˛ z dalekimi ruchami wschód zachód.
6) Nowy korytarz rozwia˛że narastaja˛ce problemy komunikacyjne gmin położonych w sa˛siedztwie, w tym m.in. Ka˛tów Wrocławskich.
Rozwój
- Budowe˛ nowego korytarza autostrady A4
należy traktować jako inkubator rozwoju i nowa˛
oś rozwojowa˛ aglomeracji i regionu. Poprowadzenie A4/S5 wg Kombinacji IV daje szanse˛ na
integracje˛ najwie˛kszych obszarów aglomeracyjnych poprzez poła˛czenie ich systemem szybkich
dróg. Południe Dolnego Śla˛ska, pomimo budowy drogi ekspresowej S3, wcia˛ż pozostaje wykluczone komunikacyjnie - sugeruje prezydent
Legnicy Tadeusz Krzakowski.
Niestety najwie˛ksze Miejskie Obszary Funkcjonalne Dolnego Śla˛ska (Wrocławski, Legnicko-Głogowski, Wałbrzyski i Jeleniogórski) , nie
zostały do tej pory poła˛czone droga˛ ekspresowa˛,
która znacza˛co przyczyniłaby sie˛ do integracji
tych ośrodków oraz zrównoważonego rozwoju
regionu.
Warto zaznaczyć, że poprowadzenie nowej
drogi ekspresowej S5 od przyszłego we˛zła
A4/S8 Olbrachtowice przez północny obszar
Aglomeracji Wałbrzyskiej do we˛zła S3 w Bolkowie nie rozwia˛zuje wszystkich problemów
komunikacyjnych w południowej cze˛ści Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ruch samochodowy z
zachodu na wschód województwa, ale także
zjeżdżaja˛cy z S3 i A4/S5 do Dzierżoniowa,
Za˛bkowic Śl. i Kłodzka, pote˛gować be˛dzie i
tak zakorkowana w tej chwili Świdnica, przez
która˛ przechodzi ważna dla regionu tzw. droga
podsudecka DW 382. Dlatego wymogiem staje
sie˛ przy planowaniu i budowie S5, zaprojektowanie krótkiego ła˛cznika od przyszłego we˛zła
Świdnica, który obejściem Świdnicy, poła˛czy
droge˛ S5 z droga˛ DW 382.
Zlokalizowanie drogi S5 na północ od podstrefy wałbrzyskiej WSSE stanowi problem logistyczny dla głównych inwestorów w tej cze˛ści
WSSE. Wielokrotnie kierowali oni, w tym Toyota, Ronal, Faurecia, postulaty, aby skrócić trase˛
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dostaw produktów z tych zakładów do centrów
dystrybucyjnych na Słowacji i w Czechach.
Przejazd na północ po to, aby poprzez droge˛ S3
pojechać na południe, nie tylko nie skraca obecnej trasy dojazdu przez Lubawke˛, ale ja˛ wre˛cz
wydłuża o ok. 40-50 km.
- W zwia˛zku z tym, że budowa nowej S5 to
perspektywa kilkunastu lat, podtrzymujemy
wcześniejsze postulaty, zawarte m.in. w Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośla˛skiego do
2030, pilnej konieczności poła˛czenie Aglomeracji Wałbrzyskiej z budowana˛ droga˛ S3 poprzez
tzw. ła˛czniki do we˛złów Sady Dolne i Kamienna
Góra Ptaszków. Ta˛ sprawa˛ już od kilku lat zajmuja˛ sie˛ profesjonalne instytucje podległe Urze˛dowi Marszałkowskiemu. (...) Zwracamy uwage˛,
że zarówno Wałbrzych, ale również Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice i Boguszów - Gorce,
bez realizacji tego ła˛cznika, pozostana˛ wykluczone jeśli chodzi o szybkie i funkcjonalne poła˛czenie z droga˛ S3 i siecia˛ dróg ekspresowych i
autostrad w Polsce - dodaje prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
Alternatywne poła˛czenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym szczególnie gmin BoguszówGorce, Wałbrzych, Czarny Bór i Kamienna Góra
z droga˛ S3 przebiega do we˛zła Ptaszków, powyżej Kamiennej Góry. Takie poła˛czenie jest optymalne nie tylko dla wspomnianych już dużych
firm z WSSE - podstrefa Wałbrzych. Drugi ła˛cznik z S3 w znacza˛cy sposób udrożniłby ważna˛
dla południa Dolnego Śla˛ska droge˛ sudecka˛ w
cia˛gu DW 367, ła˛cza˛ca˛ dwa najwie˛ksze na południu województwa miasta, Jelenia˛ Góre˛ i Wałbrzych.
- Problem wykluczenia komunikacyjnego
Kotliny Jeleniogórskiej, co roku odwiedzanej
przez ponad 3 mln zmotoryzowanych turystów ,
od lat stanowi szczególny przedmiot troski samorza˛dów z tego obszaru. W celu zapewnienia dobrego skomunikowania Aglomeracji Jeleniogórskiej z reszta˛ kraju i umożliwienia dalszego rozwoju gospodarczego w oparciu o wybitne walory
turystyczne, wnioskujemy o pilne rozpocze˛cia
prac nad studium korytarzowym przyszłej drogi
ekspresowej. Droga ta powinna przebiegać przez
teren całej aglomeracji aż do granicy Państwa i
uwzgle˛dniać postulowana˛ od lat budowe˛ obwodnicy Szklarskiej Pore˛by - mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
Realizacja Kombinacji IV, czyli poprowadzenie autostrady A4 w nowym korytarzu, przy
jednoczesnym zaplanowaniu i budowie ła˛cznika
Aglomeracji Wałbrzyskiej z we˛złem S3 w Bolkowie, ła˛cznika DW 382 z we˛złem Świdnica na
S5, stworzyłoby nowe możliwości planowania
rozwoju społeczno-gospodarczego południa Dolnego Śla˛ska i przyczyniłoby sie˛ do znacza˛cego
ożywienia gospodarczego obszaru Sudetów i jego przedgórza.
Taki układ drogowy jest istotny dla wzmocnienia systemu powia˛zań transportowych i ożywienia rozwoju społeczno-gospodarczego na
Dolnym Śla˛sku.
i

lejowym (prowadzonym przez parowóz
TKt48-18 ba˛dź przez wagon motorowy konstrukcji czeskiej), poła˛czonego z prezentacja˛
najważniejszych obiektów technicznych,
kluczowych dla funkcjonowania dawnej parowozowni. Na trasie zwiedzania znajduja˛
sie˛ m.in. żuraw wodny, dźwig we˛glowy
Thiele & Maiwald z 1920 r. z zasiekiem,
kanał oczystkowy z lektrowycia˛giem, obrotnica oraz zapadnia kolejowa Henschla z
1930 r. Obejrzeć można również omieszczenia dawnego warsztatu pneumatycznego,
odlewni i warsztatu mechanicznego, a także
olejarnie˛ i piaskownie˛, a także autentyczny
schron z 1943 r.
info: wikipedia.org

Muzeum Hutnictwa Cynku
Walcownia
Najwie˛ksza poprzemysłowa hala udoste˛pniona dla zwiedzaja˛cych na Śla˛sku zaprasza do zwiedzenia jedynego w Europie
kompletnego cia˛gu technologicznego do
produkcji blach cynkowych. Zespół zabytkowych maszyn i urza˛dzeń zajmuje powierzchnie˛ blisko 3000 m kw.. Już w ten
weekend o godz. 12.00 (6 i 7.02.2021 r.)
ostatni nadmistrz Walcowni Pan Janusz
Stolorz zaprezentuje˛ pokaz mini cia˛gu
technologicznego, a także opowie o swojej pracy w Hucie, ale i nie tylko. Pokażemy rozruch m.in : nożycy kra˛żkowej, giltynowej a także naszej Gryfnej Frelki Walcarki wykańczaja˛cej. Po długim kimaniu znów bydzie u nos larmo ! Nie możecie
tego przegapić Trefić chcymy do kożdego,
bo to bydzie fest gryfny fajer.

Młyn Hilberta w Dzierżoniowie
Młyn Hilberta jest najwie˛kszym w Polsce zabytkowym młynem zbożowym udoste˛pnionym dla zwiedzaja˛cych, na 10 000 m
kw. prezentowany jest unikatowy cia˛g technologiczny do produkcji ma˛k, kasz i otre˛bów. Pochodza˛ce z lat 30-tych XX wieku
urza˛dzenia - m.in. mlewniki, odsiewacze ramowe czy tryjery - ilustruja˛ poziom rozwoju
techniki młynarskiej z przełomu XIX i XX
wieku. Pocza˛tki młyna sie˛gaja˛ lat 40-tych
XIX wieku i działalności przemysłowej rodziny Hilbertów z Bielawy. Młyn bez zniszczeń przetrwał II Wojne˛ Światowa˛ i okres
przekształceń własnościowych przełomu
XX i XXI wieku.
Zapraszamy do zwiedzania Młyna w
weekendy prosimy o rezerwacje˛ telefoniczna˛ (tel. 885 204 500).
Godziny otwarcia w lutym 2021: Sobota
i niedziela od 11.00 do 16.00
Przejścia z przewodnikiem o:
11.00, 12.00, 13.00, 14.15, 15.15
Odwiedzaja˛c w tym trudnym dla turystyki czasie wspieracie zabytki techniki
Szczegóły www.muzeatechniki.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

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

S P R Z E D A Ż
OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE INSTRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat kolekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futerałem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GUZIKOWY (bajan) marki niemieckiej "HOHNER" (unikatowy zabytek w cze˛ści sprawny
- cena 150 zł z futerałem)
4. MAŁY AKORDEON ZABAWKOWY (dla
dziecka) cena 100 zł wraz z futerałem.
5. KLARNET in B - drewniany - klasyczny
(heban) w miare˛ sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

N AU KA
◆ Nauka je˛zyka niemieckiego. Zaje˛cia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Solecka-Szyja.

BARAN Spodziewaj sie˛ wizyty kogoś z
dalszej rodziny. Kogoś, kogo dawno nie
widziałeś. Jego wizyta be˛dzie sie˛ wia˛zała
z jakimś ważnym wydarzeniem i prośba˛.
Jeżeli odmówisz nic wielkiego sie˛ nie stanie. Decyzja jednak należy do Ciebie.
Twoja sytuacja finansowa już wkrótce sie˛
poprawi.
BYK W powietrzu wisi konflikt z partnerem. Jeżeli schowasz dume˛ do kieszeni nic
złego sie˛ nie stanie. W przeciwnym razie
może powstać z tego poważny problem, z
którym długo nie be˛dziesz mógł sobie poradzić. Wszelkie trudne i ryzykowne decyzje
zwia˛zane z finansami przełóż na przyszły
tydzień.
BLIŹNIE˛TA Nie ogla˛daj sie˛ na innych,
tylko działaj. Brak zdecydowania wyraźnie
nie służy Twoim interesom. Ryzyko jest
niewielkie, a możesz wiele zyskać. W sprawach finansowych nie kieruj sie˛ wyła˛cznie
zdaniem partnera. Może sie˛ przecież mylić

. W pracy czeka na Ciebie miła niespodzianka.
RAK W tym tygodniu pozbe˛dziesz sie˛
zmartwień, które dotychczas odbierały Ci
che˛ci do życia. Spojrzysz innym okiem na
wiele spraw i przekonasz sie˛, że warto czasem zrobić pierwszy krok. Później wszystko
pójdzie o wiele łatwiej, niż to sobie wyobrażasz. Sprawy finansowe nie ulegna˛ wie˛kszym zmianom.
LEW Nie powinieneś sie˛ tak bardzo niecierpliwić. Wszystko rozstrzygnie sie˛ we właściwym dla siebie czasie. Pośpiech w tak
ważnych sprawach nie jest wskazany. Spotkania z partnerem dostarcza˛ wiele wpaniałych wrażeń. Wszystko potoczy sie˛ jak w
bajce. Nasta˛pi znaczna poprawa sytuacji finansowej.
PANNA Z wielka˛ radościa˛ i zaangażowaniem be˛dziesz przygotowywał sie˛ do jakiegoś ważnego wydarzenia. Wiele rzeczy odłożysz na później. Postaraj sie˛ jednak nie
zaniedbywać istotnych spraw, gdyż możesz
wiele stracić. Relacje z partnerem ułoża˛ sie˛
bardzo dobrze. Poczujesz sie˛ szcze˛śliwym
człowiekiem.
WAGA Twoja energia i pracowitość zaowocuja˛ sukcesem, jakiego wcale sie˛ nie
spodziewasz. Ktoś wyraźnie wspiera Twoje
działania , choć wcale tego nie dostrzegasz.
Rozejrzyj sie˛, a wnet zauważysz kto to taki.
Relacje z partnerem ułoża˛ sie˛ bardzo dobrze. Dobra sytuacja w finansach.

SKORPION Działasz zbyt pochopnie i nieprzemyślanie. Później żałujesz podje˛tych
decyzji. Zwolnij tempo. Zastanów sie˛ nad
wydatkami. Nie wszystkie musisz podja˛ć
sam. Dobrze ułoża˛ sie˛ stosunki z partnerem.
Zadbj, aby ta sielanka szybko sie˛ nie skończyła. Wszystko teraz w Twoich re˛kach.
STRZELEC To be˛dzie zwariowany tydzień. Cia˛gły brak czasu i bieganina doprowadza˛ Cie˛ do szału. Nie wpadaj w panike˛.
Lepiej sie˛ zorganizuj i nie oczekuj, że ktoś

załatwi Twoje sprawy. Z pewnościa˛ ucieszysz sie˛ z dodatkowych dochodów. Nie
wydaj od razu wszystkiego. Unikaj sprzeczek z partnerem.
KOZIOROŻEC Pewne wydarzenia wprawia˛ Cie˛ we wspaniały humor. Be˛dziesz sie˛
ogromnie cieszył, a Twoja radość udzieli sie˛
również najbliższym. W pracy wszystko na
dobrej drodze. Nadal staraj sie˛ o poprawienie wyników. Pod koniec tygodnia spotkasz
kogoś, kogo już dawno nie widziałeś.
WODNIK Pogubiłeś sie˛ w swoich kłamstwach. Nie wiesz już sam, co komu powiedziałeś. Teraz prawda może wyjść na jaw.
Najlepiej sam sie˛ do wszystkiego przyznaj.
W pracy pojawia˛ sie˛ nowe wyzwania, dzie˛ki
którym możesz pokazać na co Cie˛ stać. Be˛dzie sie˛ to wia˛zało z dodatkowym wynagrodzeniem.
RYBY Nie myśl wie˛cej o poniesionych porażkach, tylko zacznij spełniać swoje marzenia. Czasu i tak nie cofniesz. Każdy popełnia błe˛dy. Pomyśl o przyszłości. Nie warto sie˛ załamywać. Gwiazdy be˛da˛ Ci sprzyjały w najbliższym czasie. Sprawy finansowe ułoża˛ sie˛ dobrze. Dopisze Ci także wspaniałe zdrowie.

R E K L A M A

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10434 19,50 garsoniera, ogrzewanie infrared, parter,
130.000 zł
10390 31,60 m kw., pokój dzienny z aneksem + sypialnia, II pie˛tro, ogrzewanie miejskie 200.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, po kompleksowym remoncie 319.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, garaż 340.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard, 190.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, 269.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje, dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 zł
0-6037 84,80 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, Centrum, ogrzewanie centralne - piec we˛glowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 113,30 m kw. III pie˛tro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
419.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I ZARZECZE:
10440 52.13 m kw., 2 pokoje III pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, 365.000 zł + 30.000 zł garaż w podziemiu
0-6489 60,06m kw. 3 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewaniemiejskie 345.000 zł
10393 61 m kw., 3 pokoje, IIIpie˛tro, ogrzewaniemiejskie
315.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewaniemiejskie - 309.000 zł-Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
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 -193.000 zł
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagodniku,
46,10 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe
155.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 130.000 zł
0-5631 działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300
zł
0-5631 działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł
INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne, Słotwina 250.000 zł
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WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
002184 WM 50 m kw., dwa pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
miejskie oś. Zawiszów 1.500 zł
0-6205 WM 53,55 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, oś. Zawiszów 1.350 zł
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6527B 21,70 a, podnóże Śle˛ży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Śle˛ży, 260.000 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
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A 14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 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 85 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Śle˛ży 100 zł/m kw.
0-5676 2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze
krajowej - 2.118.600 zł
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:
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia
+ zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
0-6470 97,70 m kw., lokal użytkowy, sala sprzedaży +
magazyn + zaplecze socjalne, 2.700 zł + 653 zł czynsz
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 449.000 zł
0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz

A K T Y W N A

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
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
207.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
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
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wynajem - 2.500 zł/m-c
0-5585 ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem - 3.000 zł/m-c
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie, sprzedaż - 1.900.000 zł
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem 1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6532 dom wolnostoja˛cy z warsztatem, działka 15,53
a, Kraszowice, 450.000 zł
0-6522 150 m kw., działka 4,44 a, Kraszowice, do
remontu, 400.000 zł
0-6380 120 m kw., działka 8,67 ara, 10 km od Świdnicy
- kierunek Wałbrzych, 295.000 zł
0-6373 273 m kw., działka 17,20 a, dom - wysoki standard + dom w stanie deweloperskim 1.000.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6161 120 m kw., adaptacja całorocznego domu rekreacyjnego, okolice Świdnicy, 560.000 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
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia,
okolice Świdnicy 490.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-3634 250m kw., 295m kw., stylowy dom, pie˛knie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działka˛ 34 ar, 248.000 zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

