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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˛.
"ŚWIDNICKIE ŚRODOWISKO LITERACKIE. POECI"
do 31.03.2021
Na placu z dzikami obok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy można ogla˛dać
wystawe˛ zatytułowana˛ "Świdnickie środowisko literackie. Poeci". Wystawa, stworzona przy okazji I Biesiady Poetyckiej organizowanej przez biblioteke˛, przedstawia wybrane sylwetki świdnickich poetów.
Wste˛p wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP
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Miasto Świdnica chce wzia˛ć udział w polskim projekcie IPCEI (ImportantProjects of
CommonEuropeanInterest) skupionym wokół
technologii i systemów wodorowych. List intencyjny w tej sprawie podpisali Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska oraz Tomoho
Umeda z TOMO Group SP. z o.o. Nad przebiegiem realizacji projektu czuwać be˛dzie Instytut
Chemii Przemysłowej z Warszawy.
Nabór w ramach IPCEI (Ważne Projekty Stanowia˛ce Przedmiot Wspólnego Europejskiego
Zainteresowania) prowadzony jest do 26 marca.
Realizacja projektów be˛dzie możliwa w oparciu
o udzielona˛ pomoc publiczna˛. Wyniki konkursu
zostana˛ opublikowane na stronie internetowej
Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz

wyprodukowany z wody w elektrolizerach. Wyprodukowana energia elektryczna be˛dzie wykorzystywana m.in. do ładowania elektrycznych
autobusów a energia cieplna do zasilenia miejskiej sieci cieplnej.Ze strony miasta zaangażowany w projekt be˛dzie m.in. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej oraz Miejskie Przedsie˛biorstwo
Komunikacyjne. Spółka TomoGroup odpowiadać be˛dzie za zarza˛dzanie i koordynacje˛ zadań,
Instytut Chemii Przemysłowej opracuje oraz
przeprowadzi badania (B+R) i wspólnie z ILF
Consulting Engineers zaprojektuje instalacje˛ i
zrealizuje pilotażowe wdrożenie całego projektu
w Świdnicy. Wodór może pomóc ograniczyć, a
docelowo wyeliminować we˛giel i paliwa kopalne z procesów przemysłowych oraz cie˛żkiego
transportu, kolei, samochodów cie˛żarowych i
jednostek pływaja˛cych. Jednocześnie wodór jako nośnikenergii daje szasne˛ na dynamiczne
przyspieszenie rozwoju elektromobliności we
wszystkich obszarach transportowych.
Według wytycznych projektu w Świdnicy w
najbliższych latach może powstać nowa elektrownia/farma fotowoltaiczna, która be˛dzie
źródłem zasilania dla elektrolizera. Lokalizacja
inwestycji zakłada doste˛p do uje˛cia, które be˛dzie
dostarczać wode˛ do procesu elektrolizy. Wypro-

Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jeśli projekt
uzyska akceptacje˛, obje˛ty zostanie wsparciem
finansowym.
W Świdnicy prowadzone maja˛ być badania
nad rozwojem technologii odzyskiwania ciepła z
ogniwa paliwowego do zastosowania w sieciciepłowniczej a wdrożenie projektu ma obejmować
budowe˛ elektrowni wodorowej opartej o wodór

dukowany w ten sposób wodór be˛dzie paliwem
dla ogniwa paliwowego SOFC (Solid OxideFuel
Cel). Ogniwo to be˛dzie źródłem wysokosprawnej i niskoemisyjnej kogeneracji (pra˛d i ciepło).
- Zdajemy sobie sprawe˛, że projekt jest w
bardzo pocza˛tkowym etapie wdrażania ale mamy
nadzieje, że nasze wspólne wysiłki pomoga˛ opracować nowe i bezpieczne rozwia˛zania z wyko-

BE˛DA˛ PROWADZIĆ BADANIA
NAD TECHNOLOGIAMI
WODOROWYMI W ŚWIDNICY

ALCHEMIA TEATRALNA: "Sułkopodobni" [słuchowiska]
do 31.03.2021, godz. 18:00
Aby uaktywnić w czasie pandemii grupe˛
dorosłych alchemików postanowiliśmy wykorzystać ich głosy w cyklu nagrań audio
nawia˛zuja˛cych do konwersacji słynnego
duetu Kowalewski-Lipińska. Okazało sie˛,
że wszyscy czekali na hasło do działania,
toteż teksty stworzone przez alchemiczke˛
Mariole˛ Mackiewicz zacze˛ły żyć...
Miejsce: online, organizator: ŚOK
PIOTR BAŁTROCZYK
ZMIANA TERMINU
25.07.2021, godz. 18:00
Sa˛ wcia˛ż dla siebie zagadka˛, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz wie˛kszym przekonaniem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mie˛czaków.
Wste˛p 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK
MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLA˛SKA
W MUAY THAI
28.03.2021, godz. 10:30
Mistrzostwa Dolnego Śla˛ska w Muay Thai
w kategoriach: dzieci, kadet, junior, senior,
weteran. Wydarzenie bez udziału publiczności.
Miejsce: Hala OSiR Zawiszów, organizator:
Fighter Klub Kaczmarek & Grodowski
XVII KONKURS PIOSENKI DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY "PRZEBÓJ Z
JAJEM"
09.04.2021, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na XVII Konkurs
Piosenki dla Dzieci i Młodzieży "Przebój z
jajem". Tegoroczna edycja odbe˛dzie sie˛ online.
Wste˛p wolny, miejsce: www.mdk.swidnica.pl, organizator: MDK
KABARET SMILE
ZMIANA TERMINU
30.04.2021, godz. 17:30, 20:30
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rzystaniem wodoru. To niezwykle istotne, aby w
procesie odchodzenia od spalania paliw kopalnianych dla uzyskania ciepła czy energii elektrycznej poszukiwać alternatywnych źródeł, które
nie sa˛ tak dużym obcia˛żeniem dla kondycji naszego ekosystemu - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

GRUPA WSPARCIA
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich bliskich, dla mieszkańców Świdnicy
Doświadczenie kryzysu psychicznego może dotkna˛ć każdego. Ważne, by nie pozostawać ze swoimi problemami samemu. Jeśli czujesz, że dolegliwości emocjonalne odczuwane
przez Ciebie lub bliska˛ Ci osobe˛ , utrudniaja˛
codzienne funkcjonowanie i potrzebujesz pomocy, zapraszamy do skorzystania ze wsparcia
grupy i doświadczenia jej lidera, Pani Renaty
Halejcio.
Spotkania odbywaja˛ sie˛ w każdy wtorek, w
godz. od 12.30 do 14.30 w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7
Uczestnicy wspólnie ustalaja˛ zasady działania grupy, które zobowia˛zuja˛ sie˛ przestrzegać i
szanować. Udział w grupie daje możliwość podzielenia sie˛ swoimi przeżyciami i problemami.
W atmosferze całkowitego zaufania i tolerancji
można przedyskutować je z grupa˛, uzyskać
wsparcie i rade˛ w trudnej sytuacji.
Osoby, które chca˛ wzia˛ć udział w spotkaniu,
proszone sa˛ o wcześniejszy kontakt:
Renata Halejcio - 513 288 925
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Spotkania odbywaja˛ sie˛ z zachowaniem obowia˛zuja˛cych standardów bezpieczeństwa.

OGRANICZENIE PRACY
URZE˛DU MIEJSKIEGO
W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo
mieszkańców, w zwia˛zku z dynamicznie rozwijaja˛ca˛ sie˛ sytuacja˛ zwia˛zana˛ z koronawirusem ,
informujemy, że od 22 marca 2021 roku do odwołania w Urze˛dzie Miejskim w Świdnicyzostaja˛ wprowadzone naste˛puja˛ce zasady obsługi
klientów:
Nie be˛dzie realizowana bezpośrednia obsługa klientów. Załatwienie SPRAW PILNYCH możliwe be˛dzie jedynie PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM wizyty z właściwym merytorycznie pracownikiem urze˛du. Wyja˛tkiem od powyższych
uregulowań jest:
- REJESTRACJA ZGONÓW I URODZEŃ
- w tych sprawach pracownicy Urze˛du Stanu
Cywilnego przyjmuja˛ osobiście,
- EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODÓW
OSOBISTYCH - w tych sprawach pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich przyjmuja˛ dokumenty PO TELEFONICZNYM
UZGODNIENIU DATY I GODZINY WIZYTY W URZE˛DZIE.
Wszystkie komórki organizacyjne urze˛du
be˛da˛ pracowały od poniedziałku do pia˛tku, od
cia˛g dalszy na str. 4

Przeniesione z 7 maja.Program "Tu i Teraz"
to wynik wielomiesie˛cznych obserwacji
prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wnikliwej analizie zebranego materiału z #obserwujemywas, powstał program ukazuja˛cy
szeroki przekrój codziennych sytuacji z życia zarówno typowego "Seby", jak również
celebrytów z pierwszych stron.
Wste˛p 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK
XVI Dolnośla˛ski Konkurs Keyboardowy
"MISTRZ KLAWIATURY"
30.04.2021, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy do wzie˛cia udziału
w XVI Dolnośla˛skim Konkursie Keyboardowym "Mistrz Klawiatury". Tegoroczna edycja odbe˛dzie sie˛ online.
Wste˛p wolny, miejsce: www.mdk.swidnica.pl, organizator: MDK
KABARET ANI MRU MRU
23.05.2021, godz. 20:00
Kabaret Ani Mru Mru w najnowszym cyrkowym programie! Cirque de Volaille - ewidentnie miało być Voila, no ale jest jak jest
Dlatego serwujemy rolade˛ humoru, oczywiście nie wieprzowa˛, z solidna˛ porcja˛ prawdziwej satyry w środku! Nie kroić bo pryśnie masłem tfu - śmiechem! :)
Wste˛p 70/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: ŚOK
**********************************
Wybrane...

www.taxi-swidnica.pl

ALCHEMIA TEATRALNA: "SUŁKOPODOBNI" [słuchowiska]
24.02-31.03.2021, godz. 18:00
Miejsce: online, organizator: ŚOK
Projekt "Sułkopodobni" - dorośli Alchemicy
w wersji dźwie˛kowej.
Kiedy odchodza˛ wielkie osobowości kultury, budza˛ sie˛ wspomnienia Z te˛sknota˛ dziś
wracamy do kreacji Krzysztofa Kowalewskiego , bo był nie tylko wybitnym aktorem, ale też szczerym i ma˛drym człowiekiem, który oczarował nas kilka lat temu na
spotkaniu w ramach Alchemii Teatralnej.
Wiele pokoleń znało go również jako Pana
Sułka. Kultowe audycje kojarza˛ sie˛ wcia˛ż z
dowcipnymi powiedzonkami i poetyka˛ absurdu, a Sułek to symbol bycia soba˛ pomimo
wszystko
Aby uaktywnić w czasie pandemii grupe˛
dorosłych alchemików postanowiliśmy wykorzystać ich głosy w cyklu nagrań audio
nawia˛zuja˛cych do konwersacji słynnego
duetu Kowalewski-Lipińska. Okazało sie˛,
że wszyscy czekali na hasło do działania,
toteż teksty stworzone przez alchemiczke˛
Mariole˛ Mackiewicz zacze˛ły żyć dzie˛ki lektorskim talentom przyjaciół z zespołu. Dialogi zostały napisane pod konkretne duety
czy tercety, bo nazwa projektu "SUŁKOPODOBNI" mówi o nas prawie wszystko
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To nowe doświadczenie dla grupy, wymagaja˛ce akustycznego kreowania postaci i
sytuacji. Duży udział w powstawaniu słuchowisk ma profesjonalna ekipa techniczna ŚOK w składzie: Paweł Zaja˛c i Krzysztof Kowalewski, która wyczarowuje
świat, gdzie czysty nonsens splata sie˛ z
realizmem.
Zapraszamy serdecznie do słuchania grupy
dorosłych alchemików w cyklu audycji
"SUŁKOPODOBNI". Niech duch Sułka
znów be˛dzie z nami!!!
Pierwsza audycja wyemitowana zostanie 24
lutego o godz.18.00, słuchać jej be˛dzie można na stronach sok.com.pl, alchemiateatralna.pl, ich fanpageach na portalu Facebook
oraz kanale YouTube Świdnickiego Ośrodka
Kultury.
godz. 7:30 do 15:30(bez wydłużonych godzin
pracy we wtorek).
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urze˛du
Miejskiego w Świdnicy można złożyć elektronicznie. Korespondencja odbierana be˛dzie również
przy drzwiach wejściowych do budynku.
Kasa urze˛du be˛dzie czynna z zachowaniem
wszelkich obostrzeń sanitarnych, prosimy jednak o dokonywanie płatności za pośrednictwem
bankowości elektronicznej.
Z pracownikami Urze˛du Miejskiego w Świdnicy prosze˛ kontaktować sie˛:
- telefonicznie - centrala urze˛du 74/ 856 28
00lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami
- e-mail - um@um.swidnica.pl
- poprzez platforme˛ https://eurzad.um.swidnica.pl/oraz e-PUAP.
Zache˛camy do skorzystania z proponowanych rozwia˛zań. Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urze˛du Miejskiego w Świdnicy, prosimy o załatwianie spraw samodzielnie,
bez osób towarzysza˛cych, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa .

MARCOWA ZBIÓRKA
ELEKTROŚMIECI
Jesteś w trakcie wiosennych porza˛dków? Nie
wiesz co zrobić z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi? Przyjedź w sobote˛, 27 marca w
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cia˛g dalszy ze str. 3
godzinach od 09:00 do 12:00 na parking Urze˛du
Miejskiego w Świdnicy i pozba˛dź sie˛ odpadów
nieodpłatnie. Miasto wspólnie z firma˛ AG-EKO
organizuje kolejna˛ zbiórke˛ elektrośmieci.
Przypominamy także, że małogabarytowe
elektrośmieci można również umieścić w specjalistycznych pojemnikach, które sa˛ ustawione
na terenie miasta, w naste˛puja˛cych lokalizacjach:
◆ ul. Spółdzielcza - parking,
◆ ul. Dworcowa - przy siedzibie Straży Miejskiej,
◆ ul. Mikołaja Kopernika/ Piotra Skargi - parking,
◆ ul. Śla˛ska - parking przy Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
◆ ul. Ofiar Oświe˛cimskich, przy boksie śmietnikowym obok sklepu Delikatesy Centrum,
◆ ul. Ignacego Pra˛dzyńskiego - przy placu zabaw,
◆ ul. Ksie˛cia Henryka Pobożnego - boks przy
przystanku autobusowym.
Elektrośmieci to zużyty sprze˛t elektryczny i
elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu
niepotrzebne urza˛dzenia, które działaja˛ lub działały kiedyś na pra˛d lub baterie, czyli np. pralki,
lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory,
komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady
zawieraja˛ w sobie substancje niebezpieczne dla
ludzi i środowiska, dlatego musza˛ być zbierane
selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku
lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.
Ze wzgle˛du na bezpieczeństwo osób pracuja˛cych przy zbiórce odpadów nie powinniśmy
przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych
telewizorów i sprze˛tu niekompletnego.
Jeżeli ktoś nie zda˛ży oddać elektrośmieci w
terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie
przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyjmowane sa˛ od razu, wystarczy tylko wylegitymowanie sie˛. Jest to konieczne, ponieważ punkt
ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy,
którzy wnosza˛c odpady za śmieci moga˛ korzystać z usług bezpłatnie.
PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy
Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat,
moga˛ przekazywać:
- zużyty sprze˛t elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
- odpady zielone,
- odpady ulegaja˛ce biodegradacji inne niż
zielone,
- inne odpady niebezpieczne powstaja˛ce w
gospodarstwach domowych,
- papier i tektura, metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło i opakowania ze szkła,
- opakowania wielomateriałowe,
- opakowania ulegaja˛ce biodegradacji.
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PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców 4. Aby oddać odpady należy wcześniej
umówić sie˛ telefonicznie na dany dzień i godzine˛
(tel. 074/852 21 04).Odpady be˛da˛ przyjmowane
od poniedziałku do pia˛tku w godzinach od 08:00
do 17:00 oraz w sobote˛ od 10:00 do 14:00. Maksymalny czas wizyty to 20 minut. Wprowadzone ograniczenia zwia˛zane sa˛ ze stanem epidemii
COVID-19. Maja˛c na uwadze bezpieczeństwo
mieszkańców, prosimy o zachowanie wszelkich
środków ostrożności oraz stosowanie sie˛ do zaleceń przekazywanych przez pracowników punktu.
Elektrośmieci możemy także przekazać
sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas
zakupu nowego sprze˛tu, zobowia˛zani sa˛ oni nieodpłatnie przyja˛ć od nas zużyty sprze˛t elektryczny i elektroniczny. Obowia˛zek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie
nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor.
W każdym gospodarstwie domowym powstaja˛ tzw. odpady problemowe, które ze wzgle˛du na swoje rozmiary lub właściwości nie moga˛
być umieszczone w pojemnikach i kontenerach
przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.
Do odpadów takich należa˛ m.in.:
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady ulegaja˛ce biodegradacji,
- zużyty sprze˛t elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlane i remontowe,
- przeterminowane i niepotrzebne leki.
O tym, gdzie sa˛ one przyjmowane można
dowiedzieć sie˛ na stronie www.czystaswidnica.pl.

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W TRYBIE ZDALNYM
W pia˛tek, 26 marca o godz. 10.00 rozpocznie
sie˛ XXVII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.
Odbe˛dzie sie˛ ona w trybie zdalnym. Radni rozpatrywać be˛da˛ 7 projektów uchwał.
W porza˛dku obrad znalazły sie˛ m.in. uchwaływ sprawie: przyje˛cia "Programu opieki nad
zwierze˛tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierza˛t na terenie Gminy Miasto
Świdnica w 2021roku" oraz "Programu usuwania wyrobów zawieraja˛cych azbest dla Gminy
Miasto Świdnica".

10 MILIONÓW ZŁOTYCH
NA PRZEBUDOWE˛ POLNEJ DROGI
Na najbliższej sesji radni procedować be˛da˛
uchwałe˛ o zmianach w budżecie miasta. Jeżeli
zostanie ona podje˛ta, to do wykazu przedsie˛wzie˛ć w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta wprowadzone zostanie nowe zadanie inwestycyjne, czyli przebudowa ulicy Polna Droga
w Świdnicy. Na 2021 rok wpisano na ten cel - 3
mln zł i w roku naste˛pnym - 7 mln zł. Remont
miałby obja˛ć odcinek ulicy od ronda na skrzyżowaniu z ulica˛ Wałbrzyska˛ do wiaduktu kolejowego.
Miasto ma przygotowana˛ dokumentacje˛ projektowa˛, w której zaplanowano nie tylko wymiane˛ nawierzchni, ale także budowe˛ ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych, rozbudowe˛
parkingu przy bosmanacie oraz budowe˛ nowego
przy skateparku. Przebudowany ma również zostać kolektor deszczowy oraz oświetlenie uliczne.
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- Z dokumentacja˛ byliśmy gotowi od ubiegłego roku. Liczyliśmy na wsparcie z Funduszu
Dróg Samorza˛dowych. Decyzji w tej sprawie
niestety jeszcze nie ma. Stan drogi jest tak bardzo
zły, że podje˛łam decyzje˛ o przeznaczeniu na jej
remont środków miasta. Być może be˛dzie możliwość dofinansowania tej inwestycji ze środków
zewne˛trznych, be˛dziemy nadal o to zabiegać mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska
W pierwszej kolejności zaplanowano wymiane˛ sieci uzbrojenia podziemnego. Istnieja˛cy
kolektor deszczowy, be˛da˛cy w złym stanie, zostanie zlikwidowany i zasta˛piony nowym. Dokumentacja projektowa zakłada także wybudowanie kanału technologicznego, dzie˛ki któremu be˛dzie mógł być uruchomiony monitoring obejmuja˛cy obszar skateparku oraz bosmanatu. Zaprojektowano także nowe energooszcze˛dne oświetlenie drogowe, w tym po stronie zabudowań wysokie doświetlaja˛ce jezdnie˛ i chodniki oraz po
stronie zalewu Witoszówka, niskie oświetlaja˛ce
droge˛ rowerowa˛ i bulwar. Zieleń wysoka odgradzaja˛ca jezdnie˛ od brzegu zbiornika zostanie zachowana. Chodnik znajduja˛cy sie˛ wzdłuż zbiornika wodnego ma zostać poszerzony do 4 m i
be˛dzie doste˛pny tylko dla pieszych. Wzdłuż
ścieżki postawione zostana˛ nowe ławki i kosze
na śmieci.
Jezdnia ma zyskać nowa˛ nawierzchnie˛ asfaltowa˛, wzdłuż niej wydzielona ma być dwukierunkowa droga rowerowa. Na wysokości bosmanatu powstać maja˛ dwie zatoki autobusowe. Po
stronie zabudowań wydzielono miejsca do parkowania wzdłuż jezdni w postaci zatoki. Maja˛
również zostać wprowadzone elementy poprawiaja˛ce bezpieczeństwo ruchu oraz pieszych.
Trzy przejścia dla pieszych wyniesione ponad
powierzchnie˛ jezdni be˛da˛ stanowić element spowalniaja˛cy pojazdy. Wszystkie przejścia na drodze głównej be˛da˛ posiadały dodatkowe oświetlenie, które w nocy poprawi widoczność pieszego.
Przy skateparku zaprojektowano parking dla
40 samochodów osobowych. Powstać maja˛ nowe chodniki prowadza˛ce do strefy sportowej , w
planach jest również przebudowa schodów. Parkingprzed bosmanatem zostanie powie˛kszony powstanie 148 miejsc do parkowania, w tym dla
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osób niepełnosprawnych. Posadzone be˛da˛ drzewa i krzewy ozdobne.
Koszt realizacji zadania to kwota około 10
milionów złotych. Prace budowlane powinny zakończyć sie˛ w drugiej połowie 2022 roku.

PRZEBUDOWA STADIONU
MIEJSKIEGO W ŚWIDNICY
BEZ ZARZUTÓW PROKURATURY
Prokuratura Okre˛gowa we Wrocławiupo
przeanalizowaniu obszernej dokumentacji pokontrolnej CBA oraz zeznaniach kilkunastu
świadków, umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości zwia˛zanych z realizacja˛ inwestycji
przebudowy stadionu miejskiego w Świdnicy.
Nie stwierdzono, aby nadzór nad praca˛ wykonawców i przebiegiem inwestycji, przyczynił sie˛
do wyrza˛dzenia szkody w maja˛tku gminy.
- Od samego pocza˛tku prowadzonej kontroli
byłam spokojna i pewna takiego zakończenia
sprawy, bo zawsze poste˛pujemy zgodnie z prawem i obowia˛zuja˛cymi procedurami, a pracownicy urze˛du dokładaja˛ wszelkich starań nad prawidłowościa˛ przeprowadzanych inwestycji mówi Beata Moskal - Słaniewska, prezydent
Świdnicy. - Mam satysfakcje˛ z tego, że prokuratura umorzyła śledztwo - dodaje prezydent.
Przesłuchiwano wielu świadków uczestnicza˛cych w poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji przebudowy stadionu.
Śledczy rzetelnie i długo badali cała˛ sprawe˛.
Urza˛d Miejski dostarczył w tym poste˛powaniu
około 12 tysie˛cy stron dokumentów, zwia˛zanych
z realizacja˛ inwestycji. Kontrola rozpocze˛ła sie˛
w kwietniu 2018 roku i była wynikiem donosu o
rzekomych nieprawidłowościach.
Przypomnijmy, że inwestycja dotyczyła
przebudowy płyty głównej boiska o nawierzchni
trawiastej wraz z instalacja˛ nawadniaja˛ca˛ , budo-
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wy bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, budowy urza˛dzeń lekkoatletycznych
oraz przybudowy trybun wraz z zadaszeniem i
budynkiem spikera.
Stadion jest dostosowany do wymogów kategorii V B wg wytycznych Polskiego Zwia˛zku
Lekkiej Atletyki i IAAF - Mie˛dzynarodowego
Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych
oraz dla wymagań licencyjnych Polskiego
Zwia˛zku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury
piłkarskiej dla obiektów min. III ligi.
Na arenie stadionu znajduje sie˛ zestaw urza˛dzeń lekkoatletycznych: skocznia do skoku
wzwyż, w dal, trójskoku, dwuścieżkowa skocznia do skoku o tyczce, rów z woda˛ do biegu z
przeszkodami, rzutnia do pchnie˛cia kula˛, rzutnia
do rzutu dyskiem i młotem oraz dwie rzutnie do
rzutu oszczepem. Czterotorowa okólna bieżnia
400 metrowa (na dystansie 100 metrów - sześć
torów) została oświetlona. Trybuny na 999
miejsc sa˛ cze˛ściowo zadaszone, a cały obiekt
nagłośniony i obje˛ty monitoringiem.

RADA DS. RÓWNEGO
TRAKTOWANIA ZACZYNA PRACE˛
Zgodnie z ogłoszona˛ wcześniej decyzja˛ Prezydent Miasta, w Świdnicy powołana zostaje
Rada ds. Równego Traktowania. Do urze˛du
miejskiego wpłyne˛ło ła˛cznie ponad 30 zgłoszeń,
a każdy kandydat i kandydatka zobowia˛zani byli
przedstawić swój biogram i wizje˛ pracy społecznej w dziedzinie równości. Komisja opiniuja˛ca
w składzie: Szymon Chojnowski, zaste˛pca prezydent Świdnicy, Anna Gromek, prezes fundacji
Endomama, Teresa Borek ze świdnickiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Izabela Siekierzyńska, dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej i Spraw Socjalnych Urze˛du Miejskiego w Świdnicy zarekomendowała Prezydent
Świdnicy, Beacie Moskal-Słaniewskiej w sumie
15 osób spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
- W zwia˛zku z bardzo dużym odzewem i
zainteresowaniem praca˛ w tym nowym gremium, postanowiliśmy poszerzyć grono członków i członkiń z planowanych 12 do 15 osób.
Wśród nich sa˛ aktywiści społeczni i osoby reprezentuja˛ce rozmaite środowiska, instytucje i organizacje pozarza˛dowe.Mam nadzieje˛, że Rada ds.
Równego Traktowania pomoże nam wszystkim
uwrażliwić mieszkańców Świdnicy na problemy
osób zagrożonych wykluczeniem czy doświadczaja˛cych dyskryminacji. Rola edukacji i świadomości ma tu ogromne znaczenie. Powinniśmy,
tak jak w innych krajach UE, od juniora po
seniora kształtować empatie˛ i wrażliwość na problemy innych, budować wspieraja˛ca˛ sie˛ społeczność - mówi Szymon Chojnowski, zaste˛pca prezydent Świdnicy.
Pierwsze posiedzenie Rady ds. Równego
Traktowania planowane jest w kwietniu br. Podobne organy doradcze powstały w takich miastach jak Gdańsk, Kraków czy Bydgoszcz. Świdnicka Rada, poza opracowywaniem i opiniowaniem dokumentów w dziedzinie polityki społecznej miasta, be˛dzie też mogła na bieża˛co monitorować różne przypadki dyskryminacji w mieście i niepokoja˛ce sygnały czy uwagi płyna˛ce
bezpośrednio od świdniczan. Wiele zatem be˛dzie
zależeć od zaangażowania jej członków i członkiń.
cia˛g dalszy na str. 6
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- Obserwujemy w ostatnich latach narastaja˛cy problem w kraju z dyskryminacja˛ różnych
społeczności i wzrostem liczby przypadków nietolerancji czy agresji. Skoro organy państwa i
instytucje do tego powołane nie działaja˛ w skuteczny, należyty sposób w tej dziedzinie, to tym
wie˛ksza potrzeba reakcji ze strony samorza˛dów.
Coraz wie˛cej z nich powołuje pełnomocników ds
. równości i ciała doradcze takie jak rady ds.
równego traktowania. Mam nadzieje˛ na owocna˛
współprace˛ z osobami zaangażowanymi w nowej
radzie - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Skład świdnickiej Rady ds. Równego Traktowania jest naste˛puja˛cy:
◆ Mikołaj Bobowski, Młodzieżowa Rada Miasta
◆ Lech Bokszczanin, radny Rady Miejskiej
◆ Lilianna Brańka-Konicka, nauczycielka,
◆ Kazimierz Deptuła, działacz społeczny, Rada
Seniorów,
◆ Anna Gerus, Fundacja Ładne Historie,
◆ Łukasz Grabicki, działacz społeczny na rzecz
praw człowieka,
◆ Irena Jarocka, wolontariuszka w Caritas,
◆ Kornelia Lech, kuratorka społeczna,
◆ Violetta Mazurek, Stowarzyszenie Kobiet w
Świdnicy,
◆ Natalia Polkh-Kastukovich, Białorusinka,
aktywistka,
◆ Marzena Rawska, przedstawicielka środowisk Osób zNiepełnosprawnościami,
◆ Robert Staniszewski, Biblioteka Miejska,
◆ Natalia Śliwa, Młodzieżowa Rada Miasta,
◆ Marcin Wach, radny Rady Miejskiej,
◆ Kalina Żaczek, działaczka społeczna i wolontariuszka.

MŁODZI RADNI WITAJA˛ WIOSNE˛
I ZAPRASZAJA˛ DO WSPÓŁPRACY
21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej
wiosny. Po długiej zimie wyczekujemy jej z te˛sknota˛ i jest to duży powód do radości dla wszystkich zme˛czonych zimnem i wcześnie zapadaja˛cym mrokiem. Młodzieżowa Rada Miasta
Świdnicy postanowiła przywitać wiosne˛ w nietypowy sposób - przypominaja˛c mieszkańcom
znane cytaty dotycza˛ce tej pory roku.
Plakaty z wiosennymi cytatami pojawia˛ sie˛
w najbliższa˛ niedziele˛ mie˛dzy innymi w miejskich autobusach i na słupach ogłoszeniowych.
Weź wiosne˛ do domu i oderwij jeden z cytatów namawiaja˛ młodzi radni. Jednocześnie zache˛caja˛
świdnicka˛ młodzież, aby wsta˛piła w ich szeregi.
- To zaproszenie dla uczniów szkół średnich
i wszystkich "młodych duchem", którzy chca˛
pracować na rzecz miasta i swoich rówieśników
- mówi Magdalena Okniańska, koordynatorka
Młodzieżowej Rady Miasta w Świdnicy.
Jednym z pomysłów na angażowanie młodych ludzi jest powoływanie młodzieżowych rad
miast, dzie˛ki którym moga˛ oni zgłaszać swoje
potrzeby i opinie "dorosłym" radom, ale również
uczyć sie˛ postaw obywatelskich oraz zasad działania instytucji samorza˛dowych.

"WSPIERAM LOKALNIE ŚWIDNICA PRZEDSIE˛BIORCOM"
Akcja "Wspieram lokalnie - Świdnica Przedsie˛biorcom" jest odpowiedzia˛ i uzupełnieniem
samorza˛dowych i ogólnopolskich akcji #wspierajlokalnie #kupujlokalnie #produktpolski oraz
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cia˛g dalszy ze str. 5
kontynuacja˛ miejskich działań na rzeczwspierania lokalnego biznesu w dobie pandemii.
- Sytuacja gospodarcza wywołana pandemia˛
COVID-19 uderza głównie w mikro, małych i
średnich przedsie˛biorców, działaja˛cych od lat na
lokalnym rynku. Zdajemy sobie sprawe˛, że to
ostatni dzwonek i tylko solidarne podje˛cie działań i współpracy na rzecz lokalnych biznesów
pomoże zminimalizować ryzyko zamknie˛cia lub
redukcji zatrudnienia w rodzimych firmach - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Głównym celem kampanii jest promowanie
wiedzy i świadomości o wpływie codziennych
wyborów konsumenckich na kondycje˛ lokalnego
biznesu.Poprzez kampanie˛ chcemy zache˛cić
mieszkańców Świdnicy do kupowania usług i
produktów wytworzonych u lokalnych producentów i usługodawców.
Akcja edukacyjna i wspieraja˛ca lokalnych
przedsie˛biorców przyniesie korzyści również dla
kupuja˛cych. Dlaczego każdemu sie˛ to opłaci?
Odpowiedź jest prosta:
- kupuja˛c lokalnie poprzez bezpośredni kontakt ze sprzedawca˛ pozyskujemy wiedze˛ o
pochodzeniu, jakości produktów(w przeciwieństwie do sieciowych punktów);
- mamy wie˛kszy doste˛p do produktów regionalnych;
- wspieramy ludzi/ firmy, których znamy niejednokrotnie od wielu lat;
- czujemy solidarność wspólnotowa˛ i konsumencka˛;
- lokalni przedsie˛biorcy tworza˛ miejsca pracy dla świdniczan;
- środki wydane lokalnie wspieraja˛ gospodarke˛ miasta - świdnickie firmy płaca˛ podatki
w mieście, uczestnicza˛ w życiu społecznym
i działaja˛ na rzecz miasta;
- pośrednio wpływamy na doste˛pność usług
społecznych.
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Niezależenie od tego, czy jesteśmy mieszkańcem czy prowadza˛cym działalność, możemy
polecić firme˛, która˛ lubimy i cenimy.
Mieszkańcy moga˛ wesprzeć swój ulubiony
sklep, punkt usługowy lub gastronomiczny poprzez promocje˛ online. W ten sposób przyczynia˛
sie˛ do sprzedaży produktów czy usług i umożliwia˛ przetrwanie ulubionego sklepu czy też zakładu.Można wie˛c:
- zrobić zdje˛cia (max. 5 zdje˛ć),
- napisać, dlaczego cenimy ich oferte˛,
- wysłać przygotowana˛ informacje˛ (max.
1000 znaków: nazwa firmy, imie˛ i nazwisko
właściciela, adres firmy, numeru telefonu,
asortyment, adres strony internetowej www,
link do Facebooka) na adres p.skoruch@um.swidnica.pl .
Przedsie˛biorcy moga˛ natomiast przedstawić
sie˛ wszystkim, którzy jeszcze ich nie znaja˛, czyli:
- zaprezentować swoja˛ oferte˛, powiedzieć,
od jak dawna działaja˛ i dlaczego warto skorzystać z ich usług czy produktów:
- nagrać krótki film, w którym opowiedza˛, od
kiedy działaja˛ i co oferuja˛ (czas trwania: do
2 min) lub zrobić zdje˛cia (max. 5 zdje˛ć),
- napisać o sobie i swojej działalności (max.
1000 znaków: nazwa firmy, imie˛ i nazwisko
właściciela, adres firmy, numer telefonu,
asortyment, adres strony internetowej www,
link do Facebooka). Materiały należy wysłać
na adres p.skoruch@um .swidnica.pl
Przesłane informacje zostana˛ bezpłatnie
opublikowana w mediach społecznościowych
dedykowanych lokalnym przedsie˛biorcom oraz
na witrynie FB/ŚwidnicaPrzedsie˛biorcom
(https://www.facebook.com/SwidnicaPrzedsie
biorcom), a także na oficjalnej stronie miasta
www.um.swidnica.pl.
Firmy biora˛ce udział w akcji promocyjnej
dodatkowo otrzymaja˛ naklejke˛ identyfikuja˛ca˛ z
kampania˛ promocyjna˛ "Wspieram lokalnie Świdnica Przedsie˛biorcom".

RODZICE ZASTE˛PCZY
POSZUKIWANI
Mija rok, odka˛d w Świdnicy ruszył program
"Rodzina Zaste˛pcza - Miłość nie do zasta˛pienia".
Choć w cia˛gu ostatnich miesie˛cy działania koor-
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dynatorów rodzinnej pieczy zaste˛pczej były
mocno ograniczone to sporo zadań udało sie˛
zrealizować. - Potrzeby wcia˛ż sa˛ jednak spore,
obecnie na nowy dom czeka w naszym powiecie
75 dzieci.
To, dlatego tak bardzo potrzebne sa˛ nam
nowe rodziny - mówi Katarzyna Dudkiewicz,
Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zaste˛pczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
2020 rok był szczególnie trudny z uwagi na
panuja˛ca˛ na świecie pandemie˛. Na szcze˛ście bardzo wiele zadań udało na sie˛ przeprowadzić.
PCPR promuja˛c program "Rodzina Zaste˛pcza Miłość nie do zasta˛pienia" ruszył z akcja˛ banerowo - plakatowa˛. W całym powiecie pojawiły sie˛
żółto-fioletowe banery ilustruja˛ce innowacyjny
w skali kraju program maja˛cy na celu "oswoić"
kandydatów z rola˛ rodzica zaste˛pczego. - Uruchomiliśmy także fanpage na Facebooku, gdzie
niemal każdego dnia informujemy naszych obserwuja˛cych o tym, co dzieje sie˛ u nas i naszych
rodzin. Na bieża˛ca˛ prezentujemy koordynatorów
rpz oraz opowiadamy o formach pieczy zaste˛pczej. Cały czas udoskonalamy też nasz system
wsparcia rodzin zaste˛pczych - mówi Dudkiewicz. Właśnie z myśla˛ o rodzinach PCPR prowadzi z powodzeniem od 2018 roku projekt "Akademia Rozwoju" w ramach którego prowadzone
sa˛ korepetycyjne, zaje˛cia z biofeedbacku, fizjo-
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terapia i psychoterapia. Prowadzone sa˛ też rozmaite szkolenia dla pełnoletnich wychowanków
rodzin zaste˛pczych.
- Cieszymy sie˛, bo wkrótce nasze rodziny
otrzymaja˛ wsparcie od świdnickich seniorów
z Uniwersytetem III Wieku. Już podpisaliśmy umowe˛ partnerska˛ i kiedy tylko be˛dzie to
możliwe, Ci wspaniali seniorzy rusza˛ z pomoca˛.
Be˛dzie to pomoc w nauce, w pracach domowych
a także wycieczki czy spacery z młodszymi
dziećmi. Byliśmy także gośćmi Faktów TVP3,
nasz program prezentowałyśmy także podczas
spotkań w szkołach na terenie powiatu świdnickiego - mówi Katarzyna Dudkiewicz.
Z myśla˛ o rodzinach prowadzona jest także
tzw. superwizja. To szkolenie pomocowe dla rodzin, dzie˛ki którym jeszcze lepiej rozumieja˛ i
pełnia˛ swoja˛ funkcje˛. Cyklicznie szkoleni sa˛ także sami koordynatorzy.
Pomoc rodzinom to też wsparcie finansowe
- PCPR pozyskał 450 tysie˛cy złotych na zakup
nowoczesnego sprze˛tu komputerowego dla swoich rodzin w ramach realizacji projektu "Wspar-

Akupunktura
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Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
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cie dzieci umieszczonych w pieczy zaste˛pczej w
okresie epidemii COVID - 19" . Dzie˛ki tym
pienia˛dzom udało sie˛ kupić - 135 laptopów, 1
monitor, 7 szt. sprze˛tu audiowizualnego, 2 sztuki
oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ośrodki ochrony indywidualnej w
postaci maseczek, re˛kawiczek, płynów dezynfekcyjnych . Wyposażone zostało też 1 miejsce do
kwarantanny w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Nasze rodziny moga˛ też stale liczyć na
wsparcie sponsorów, wśród nich sa˛ np. Wagony
Świdnica Sp. z o. o. Firma już kilka razy przekazała środki na wsparcie dzieciaków.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

REKRUTACJA DO SZKÓŁ
ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Świdnicki
Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do klas
pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki na rok szkolny
2021/2022 obsługiwana jest przez elektroniczny
system vEdukacja Nabór do szkół ponadpodstawowych, doste˛pny pod adresem: https://dolnoslaskie.edu.com.pl
Kandydaci, którzy ubiegaja˛ sie˛ o miejsca w
klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Świdnicki pracuja˛
w systemie samodzielnie, tzn. zakładaja˛ swoje
konta, wypełniaja˛ je danymi osobowymi oraz
danymi o osia˛gnie˛ciach, generuja˛ wniosek o
przyje˛cie a naste˛pnie wniosek ten - podpisany co
najmniej przez jednego z rodziców (opiekunów
prawnych) - dostarczaja˛ wyła˛cznie do szkoły
pierwszego wyboru.
W zwia˛zku z obowia˛zuja˛cym stanem epidemii w trakcie procesu rekrutacji obowia˛zywać
be˛da˛ szczególne zasady. Określone one zostały
w rozporza˛dzeniu MEN z dnia 20.03.2020 r. w
sprawie szczególnych rozwia˛zań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w zwia˛zku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
W tym roku obowia˛zuja˛ na podstawie 11baa
ust. 1 ww. rozporza˛dzenia naste˛puja˛ce terminy
rekrutacyjne:
1. Rejestracja kandydatów w systemie:
17.05.2021 r. do 21.06.2021 r., do godz.
15:00
2. Wybór preferencji przez kandydatów
3. Składanie przez kandydatów wniosków o
przyje˛cie w szkole pierwszego wyboru
cia˛g dalszy na str. 8
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Uwaga! W przypadku gdy rodzic dysponuje
profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem
kwalifikowanym wniosek może zostać złożony wyła˛cznie w formie elektronicznej
4. Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu
ósmoklasisty: 25.06.2021 r. do 14.07.2021 r.,
do godz. 15:00
Wprowadzenie do systemu przez kandydatów danych o ocenach końcowych, wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych osia˛gnie˛ciach wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej uwzgle˛dnianych w procesie naboru
Ewentualna zmiana preferencji
Uwaga! W przypadku dokonania zmiany należy utworzyć nowy wniosek i dostarczyć go
z zała˛cznikami do szkoły pierwszego wyboru
5. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
22.07.2021 r.
6. Potwierdzenie woli podje˛cia nauki poprzez dostarczenie do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginałów
dokumentów, o ile nie zostały one złożone na
wcześniejszym etapie, w tym zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podje˛cia praktycznej nauki zawodu w
szkole ponadpodstawowej zawodowej. Uwaga! W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lekarskiego rodzic informuje o tym dyrektora szkoły do 30.07.2021
r. z podaniem przyczyny: 23.07.2021 r. do
30.07.2021 r., do godz. 15:00
7. Publikacja list uczniów przyje˛tych i nieprzyje˛tych: 2.08.2021 r., do godz. 14:00
8. Rekrutacja uzupełniaja˛ca dla kandydatów,
którzy nie zostali przyje˛ci do żadnej szkoły:
3.08.2021 r. do 23.08.2021 r.
Zasady szczególne:
1. Na podstawie 11a ww. rozporza˛dzenia
wnioski o przyje˛cie do szkół ponadpodstawowych moga˛ być również składane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że:
a) wniosek podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów),
b) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
c) kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
moga˛ być również dostarczone do szkoły
pierwszego wyboru w postaci zała˛cznika do maila wysłanego przez kandydata lub rodzica (opiekuna prawnego). Zasady dotycza˛ce obsługi tego
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cia˛g dalszy ze str. 7
typu maili szkoły ponadpodstawowe ustalaja˛ we
własnym zakresie.
2. Dostarczenie oryginalnych dokumentów
do szkoły, do której kandydat zostanie przyje˛ty
wymagane jest na ostatnim etapie procesu rekrutacyjnego, tj. od 23.07.2021 r. do 30.07.2021 r.,
a ich brak jest równoznaczny z odrzuceniem
wniosku i nieprzyje˛ciem do szkoły.
3. Składanie wniosków do oddziału sportowego w V Liceum Ogólnokształca˛cym z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy odbywa
sie˛ w krótszym terminie, tj. od 17.05.2021 r. do
31.05.2021 r. Każdy z kandydatów do oddziału
sportowego musi wzia˛ć udział w próbie sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID 19
W POWIECIE ŚWIDNICKIM
Trwa akcja Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi Covid 19. Do tej pory
w Powiecie Świdnickim zaszczepionych zostało
14.104 osób (stan na 17 marca). W styczniu
szczepieniu poddało sie˛ 3.899 osób, w lutym
zaszczepiono już 6.265 osób. Poniżej przedstawiamy dynamike˛ szczepień od pocza˛tku roku.
Druga˛ dawka˛ zaszczepiono już ła˛cznie
5.033 osób.
W MDK...

KONKURS
PLASTYCZNY
"PEJZAŻ
WIOSENNY" WYNIKI
Na konkurs plastyczny wpłyne˛ło 105 prac
w y ko nan yc h przez
uczestników zaje˛ć stałych z Młodzieżowego
Domu Kultury w Świdnicy, z pracowni plastycznej "Ciapate", praco wni plastycznej
"Mansarda" i pracowni
muzycznej działu II.
Komisja w składzie:
Dorota Hurlak - nauczyciel plastyki SP Marcinowice i Olena Surina
artysta plastyk, po obejrzeniu prac postanowiła
przyznać 30 nagród w
dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria od 5 do 9
lat
◆ Zuzanna Śliwińska 8 lat
◆ Jagoda Chołko - 7
lat

Monika Skoczylas - 5 lat
Hlafira Khoroshko - 5 lat
Justyna Przystupa Zuzia Michalska - 5 lat
Lidka Słoma - 9 lat
Zuzia Kuźniar - 6 lat
Hania Telega - 9 lat
Natalia Konopka - 9 lat
Marta Przybysz - 7 lat
Mela Hamdy - 6 lat
Ida Długołe˛cka - 6 lat
Hania Scheffs Kategoria od 10 roku życia
◆ Kamila Łuczak - 18 lat
◆ Adela Zare˛ba - 12 lat
◆ Agata Galuba -14 lat
◆ Lena Rogóż - 11 lat
◆ Pola Sośnicka - 10 lat
◆ Olga Kaczor - 10 lat
◆ Julia Bobela - 10 lat
◆ Hania Mały - 11 lat
◆ Oliwia Mały - 11 lat
◆ Dorota Kryśpiak - 11 lat
◆ Amelia Janczarska - 12 lat
◆ Magdalena Morawska - 14 lat
◆ Julia Radaszewska - 14 lat
◆ Dorota Krawczyńska - 12 lat
◆ Apolonia Nieczarowska - 12 lat
◆ Natalia Strzelczyk 15 lat
Dzie˛kujemy wszystkim za udział w wiosennym konkursie plastycznym w MDK Świdnica.
Gratulujemy laureatom, zapraszamy do
udziału w kolejnych konkursach i zache˛camy do
twórczości plastycznej.
/koordynator konkursu Joanna Waksmundzka/
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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DZIEŃ TALENTÓW MDK
- GŁOSOWANIE
21 marca 2021 ruszył przegla˛d online "Dzień
Talentów MDK". Do 27 marca możecie głosować na Nagrode˛ Publiczności wystarczy na platformie facebook przy danej prezentacji pozostawić jaka˛kolwiek reakcje˛ (Lubie˛ to, Super, Ha Ha,
Wow itd.). Od dzisiaj również Jury be˛dzie wybierać uczestnika do Nagrody Grand Prix. Ogłoszenie wyników nasta˛pi 29 marca.
W MBP...

BIBLIOTEKA POZOSTAJE
OTWARTA
Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
pozostaje otwarta. Oczywiście nadal obowia˛zuje
reżim sanitarny, czyli zasłonie˛ty nos i usta, dezynfekcja ra˛k i ograniczenie ilości osób przebywaja˛cych w Bibliotece.
Godziny pracy w głównej siedzibie biblioteki:
poniedziałek - pia˛tek: 9.00-17.00
czwartek: 9.00-16.00
sobota: nieczynne
Godziny pracy w filiach biblioteki::
poniedziałek - pia˛tek: 10.00-17.00
czwartek: 9.00-16.00, sobota: nieczynne
W godzinach: 11.30-12.00 oraz 14.00-14.30
przerwa na dezynfekcje˛
Nadal prosimy:
- by przygotować sie˛ do wizyty
- w Bibliotece może przebywać max. 15 osób
(nie wliczaja˛c pracowników Biblioteki)
- w dziale/w filii moga˛ przebywać dwie osoby
(nie wliczaja˛c bibliotekarzy) lub jedna rodzina
- ogranicz wizyty w Bibliotece z swoja˛ pociecha˛ do minimum
- zaplanuj, co chcesz wypożyczyć (możesz
dzień wcześniej zadzwonić lub wysłać liste˛

ksia˛żek/zbiorów do wypożyczenia, a na drugi dzień odebrać zamówienie)
- zwroty przyjmujemy bezpośrednio w działach, ale preferujemy zwrot przy użyciu trezora/wrzutni
- wstrzymujemy akcje˛ "Ksia˛żka na wynos",
ale usługa "Ksia˛żka do domu" wcia˛ż działa
- Wypożyczalnie˛ Naukowa˛ i Czytelnie˛ Czasopism uruchamiamy z możliwościa˛ korzystania tylko ze stanowisk komputerowych maksymalnie 1h
- wypożyczamy prase˛ na zewna˛trz/brak możliwości korzystania z prasy na miejscu
- uruchamiamy działaja˛cy w bibliotece punkt
ksero oraz wznawiamy możliwość wydruków i skanów

SZKOLENIE BIBLIOTEKARZY
W ramach programu Amazon STEAM Kindloteka 11 marca 2021 roku mieliśmy przyjemność poznać dwie bardzo sympatyczne panie
ze Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog - Barbare˛
Krywoszejew i Aleksandre˛ Kozubska˛, które
wprowadziły nas w świat kodowania.
Poczynaja˛c od rożnych wersji sudoku, przechodza˛c do podstawowych komend kodowania,
poznaja˛c zestaw Makey Makey umożliwiaja˛cy
stworzenie klawiatury z dowolnych przedmiotów, np. zrobienia pianina z owoców. Kończa˛c na
sterowaniu robotem edukacyjnym DASH za pomoca˛ tabletu ipad. Robot dzie˛ki licznym sensorom reaguje na głos, porusza sie˛, reaguje na
przeszkody i wydaje dźwie˛ki, a wszystko to z
poziomu kilku aplikacji
do wyboru. Poznaliśmy
też Alexe˛ Amazon Echo
Dot głośnik sterowany
głosem. Alexa może
wykonywać i odbierać
poła˛czenia telefoniczne,
a także odtwarzać muzyke˛ i dostarczać różnego rodzaju informacje.
Ech o D ot czy ta też
ksia˛żki z biblioteczki
audible, a także potrafi
odtwarzać zakupione na
Amazonie audiobooki.
W Muzeum...

MUZEUM
ZAMKNIE˛TE
W zwia˛zku ze stanem zagrożenia epidem iolo gicznego , w
dniach od 20 marca do 9
kwietnia Muzeum Dawnego Kupiectwa be˛dzie
zamknie˛te.
OSiR informuje...

NOWE
OBOSTRZENIA
W zwia˛zku z wchodza˛cymi w życie od 20
marca zmianami w rozporza˛dzeniu w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, naka-

zów i zakazów w zwia˛zku z wysta˛pieniem stanu
epidemii informujemy o ograniczonej doste˛pności obiektów Świdnickiego Ośrodka Sportu i rekreacji.
Według słów Ministra Zdrowia: od 20 marca
do 9 kwietnia w całej Polsce be˛da˛ obowia˛zywały
naste˛puja˛ce ograniczenia. Swoja˛ działalność musza˛ zawiesić mi.n:
◆ hotele (wyja˛tkiem sa˛ m.in. hotele robotnicze,
a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych - dokładny katalog wyja˛tków
wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie sie˛ w rozporza˛dzeniu);
◆ baseny (wyja˛tkiem sa˛ baseny w podmiotach
wykonuja˛cych działalność lecznicza˛ i dla
członków kadry narodowej);
◆ obiekty sportowe (moga˛ działać wyła˛cznie na
potrzeby sportu zawodowego i bez udziału
publiczności).
Od 20 marca nieczynny be˛dzie Dom Wycieczkowy i Camping. Basen czynny jest od poniedziałku do pia˛tku w godzinach 7.00-15.00 (wyła˛cznie dla wyła˛czonych z obostrzeń)
Polonia informuje...

MŁODZIEŻ NA REMIS
To był pierwszy w rundzie wiosennej naprawde˛ pracowi weekend dla młodzieżowych drużyn piłkarskich Polonii-Stali Świdnica, Mimo
tego, że spora liczba drużyn czeka jeszcze na start
swoich zmagań, to na placu gry zobaczyliśmy w
ostatnich dniach biało-zielonych młodzików,
trampkarzy, juniorów młodszych i juniorów starszych.
Jako pierwsi o punkty powalczyli młodzicy
z ligi dolnośla˛skiej. Podopieczni trenera Mariusza Krupczaka już na dzień dobry podejmowali
wymagaja˛ca˛ i silniejsza˛ fizycznie ekipe˛ Śle˛zy
Wrocław. Zawodnicy obu drużyn stworzyli ciekawe i stoja˛ce na niezłym poziomie widowisko,
a biało-zielonym przyszło niestety walczyć bez
kilku graczy, których wykluczyły głównie sprawy zdrowotne. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli przeciwnicy, którzy tuż po wznowieniu gry i
starcie drugiej odsłony zdołali trafić do sieci za
sprawa˛ Mikołaja Ste˛pniewskiego. Gospodarze
walczyli o wyrównanie i to sie˛ udało. Na 1:1
strzelił Szymon Manijak, a pojedynek zakończył
sie˛ w miare˛ sprawiedliwym podziałem punktów.
W kolejnej serii spotkań naszym młodym piłkarzem przyjdzie szukać punktów w konfrontacji z
FC Academy Wrocław.
Polonia-Stal Świdnica - Śle˛za Wrocław
1:1 (0:0)
Polonia-Stal: Sikora, Migas, Szeremeta, Urbańczyk, Kołodziejczyk, Kaźmierczak, Duda, Marczak, Manijak, Łabe˛dź, Waśniowski, Wacht,
Redlica, Politański, Kuśnierz, Hajduga.
***
Również podziałem punktów zakończył sie˛
inauguracyjny mecz naszych juniorów młodszych z ligi dolnośla˛skiej. Podopieczni trenera
Grzegorza Borowego w pierwszej kolejce podejmowali na sztucznym boisku Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji Miedź Legnica. Gospodarze wyszli z nie lada opresji, ale uczciwie
trzeba przyznać, że stworzyli sobie znacznie wie˛cej okazji, by zainkasować pełna˛ pule˛. Do przerwy było 1:0 dla gości po skutecznie wykorzystanym rzucie karnym przez Kacpra Klimkiewicza. Jakby tego było mało w 62. minucie po
rykoszecie i trafieniu samobójczym Michała
Przyborowskiego zrobiło sie˛ 2:0. Niestety nic nie
zwiastowało z gry takiego obrotu sprawy, lecz
świdniczanie znaleźli sie˛ pod ściana˛. Nasi piłkacia˛g dalszy na str. 10
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rze rzucili sie˛ do zdecydowanej ofensywy i złapali kontakt po trafieniu Roberta Kaźmierczaka.
Do wyrównania doprowadził Emil Migas, a sporo kontrowersji wzbudziło jeszcze jedno, wydaje
sie˛ jak najbardziej niesłusznie nieuznane trafienie przez biało-zielonych. W tej sytuacji Emil
Migas dogrywał futbolówke˛ do Marka Bujaka,
który wybiegaja˛c zza pleców obrońcy legnickiej
Miedzi trafił do bramki (se˛dzia pokazał jednak
pozycje˛ spalona˛ naszego skrzydłowego). Finalnie pojedynek z Miedzia˛ zakończył sie˛ wynikiem
2:2 . W najbliższy weekend naszych juniorów
młodszych czeka wyjazdowe spotkanie z Parasolem Wrocław.
Polonia-Stal Świdnica - Miedź Legnica
2:2 (0:1)
Polonia-Stal: Telicki (46’ Przyborowski), Trybuszewski, Kaźmierczak, Ratajczak, Bujak, Michta, Kruczek (60’ Kałwak), M. Solarz (60’ Staroń),
J. Solarz, Migas, Król.
***
Z wysokiego "C" runde˛ wiosenna˛ rozpocze˛ła
druga drużyna trampkarzy Polonii-Stali Świdnica z ligi dolnośla˛skiej (nasza "jedynka" pierwsze
dwie kolejki miała przełożone). Zespół dowodzony przez trenera Oskara Wajdzika okazał sie˛
wyraźnie lepszy od Akademii Piłkarskiej Brzeg
Dolny. Do przerwy miejscowi prowadzili 1:0 po
goli Alexa Kindela. Po zmianie stron recepte˛ na
pokonanie bramkarza gości znaleźli jeszcze Hubert Lipiński, ponownie Alex Kindel i Jakub
Król. Polonia-Stal Świdnica pewnie zainkasowała komplet punktów, wygrywaja˛c 4:0. Najbliższa
sobota, 27 marca be˛dzie dla naszych trampkarzy
bardzo pracowita. O godz. 10.00 biało-zieloni
rozegraja˛ dwa pojedynki. "Dwójka" zagra na
wyjeździe z Górnikiem Nowe Miasto Wałbrzych, a "jedynka" podejmie u siebie Parasol
Wrocław.
Polonia-Stal Świdnica - AP Brzeg Dolny
4:0 (1:0)
Polonia-Stal: Janas, Widła, Król, Korab, Sauter,
Stańczak, Pawlik, Paliński, Kindel, Ke˛dzior, Lipiński, Kula, Wiatrowski, Jarosz, Sztabiński,
Holband, Cybruch, Choromański.
***
Zdecydowanie zawiedli juniorzy starsi Polonii-Stali Świdnica, a to co wydarzyło sie˛ na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
trudno racjonalnie wytłumaczyć. Drużyna trenera Sebastiana Błaszczyka rozpocze˛ła starcie
przeciwko Śla˛skowi Wrocław bardzo dobrze, bo
od zdobycia prowadzenia w 17. minucie przez
Doriana Krakowskiego. 10 minut później przyjezdni znaleźli sie˛ w fatalnym położeniu, bowiem
Mateusz Haba otrzymał czerwona˛ kartke˛, a
wrocławianie musieli grać w dziesia˛tke˛. Warto
dodać, że do tego momentu wrocławianie praktycznie nie zagrozili bramce strzeżonej przez Bartosza Dolińskiego. W tym momencie coś sie˛ jednak zupełnie posypało w naszej grze, a zamiast
szukać kolejnych trafień, dominować zacze˛li rywale. Niestety z przebiegu kolejnych minut wygla˛dało na to, jakby w osłabieniu grali właśnie
biało-zieloni. W 29. minucie mieliśmy już remis
po golu Igora Leśnego, a do przerwy trafili jeszcze Piotr Łoniewski i Maksymilian Leja. Ten kto
liczył na przebudzenie miejscowych po zmianie
stron i odwrócenie losów rywalizacji srogo sie˛
rozczarował. Świdniczanie na dobre myślami
byli jeszcze chyba w szatni bowiem w 50. minucie było już 5:1 dla Śla˛ska (Paweł Leśniewski i
Maksymilian Leja). Wrocławianie za sprawa˛
Leśniewskiego strzelili jeszcze szóstego gola, a
rezultat pojedynku w końcówce ustalił Dorian
Krakowski.
Polonia-Stal Świdnica - Śla˛sk Wrocław
2:6 (1:3)
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cia˛g dalszy ze str. 9
Polonia-Stal: Doliński, Zalewski, Tragarz (46’
Lepak-Przybyłowicz), Czarny, Dżugaj, Sieradzki, Trzyna, Skóra (65’ Reczyński), Madziała,
Krakowski, Rza˛sa.
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

NIESPODZIANKA BYŁA
NA WYCIA˛GNIE˛CIE RE˛KI
Z pewnościa˛ piłkarze Polonii-Stali Świdnica rozegrali jeden z najlepszych meczów w tym
sezonie na boiskach makroregionalnej III ligi, a
do sprawienia niespodzianki na murawie byłego
pierwszoligowca - MKS-u Kluczbork brakło
niewiele. Biało-zieloni pokazali olbrzymi charakter i serce, ulegaja˛c gospodarzom po walce 1:2
i mimo niekorzystnego rezultatu mogli wyjechać
z Kluczborka z podniesiona˛ głowa˛.
Już sam pocza˛tek spotkania zwiastował niezła˛ dyspozycja˛ gości. Podopieczni Jarosława Pedryca błyskawicznie doskakiwali do przeciwników, wychodzili wysokim pressingiem i tak na
prawde˛ na niewiele pozwalali miejscowym. Niestety tak było do 13. minuty. Po kombinacyjnej
akcji przeciwników w pole karne wpadł Norbert
Jaszczak i uderzeniem po krótkim słupku zaskoczył z kilku metrów Bartłomieja Kota. O ile ten
strzał mógł jeszcze rzeczywiście zaskoczyć
świdnickiego golkipera, to zdarzenie z 36. minuty obcia˛ża z pewnościa˛ konto naszego bramkarza. Kamil Nykiel kropna˛ł wprawdzie fenomenalnie z okolicy 35 metrów od bramki, ale ta
próba nie powinna zakończyć sie˛ trafieniem dla
kluczborkowian na 2:0. Nieco podłamani świdniczanie zostali na ostatnie minuty zepchnie˛ci do
defensywy, ale przetrwali napór gospodarzy.
Szkoda tradycyjnie zmarnowanych szans w pierwszej odsłonie. Przy jednobramkowym prowadzeniu przeciwników w sytuacji jeden na jednego z golkiperem MKS-u znalazł sie˛ Robert Myrta, ale przegrał to starcie.
Skrót meczu:
https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=1&v=Tm0P5LMqDEY&feature=e
mb_logo
Po zmianie stron pierwsze minuty cały czas
należały do MKS-u Kluczbork, ale świdnicka
defensywa i stoja˛cy mie˛dzy słupkami Bartłomiej Kot nie dali sie˛ zaskoczyć. Z czasem coraz
wyraźniej do głosu zacze˛li dochodzić nasi piłkarze. W 56. minucie Wojciech Szuba minimalnie
pomylił sie˛ z rzutu wolnego wykonywanego z
okolicy 20. metra. Kilkadziesia˛t sekund później
uderzenie Doriana Krakowskiego zostało zablokowane, a futbolówka po strzale Grzegorza Borowego mine˛ła światło bramki. W 64 . minucie
bramkarz rywali wybronił strzał głowa˛ Krakowskiego, a kilka minut później mocny strzał Borowego zza linii szesnastego metra. Przyjezdni
ambitnie walczyli o zaliczenie przynajmniej honorowego trafienia. W 72. minucie znów groźnie
w pole karne wpadł aktywny tego dnia Grzegorz
Borowy, lecz piłka po jego uderzeniu mine˛ła
światło bramki. Odgryzać próbowali sie˛ także
przeciwnicy, a piłka wyla˛dowała w bocznej siatce. W 80. minucie sytuacja gospodarzy sie˛ nieco
skomplikowała. Druga˛ żółta˛, a w konsekwencji
czerwona˛ kartka˛ upomniany został Kacper Pudlik i ostatnie minuty rywale musieli grać w
dziesie˛ciu. Biało-zieloni jeszcze bardziej podkre˛cili tempo i zdobyli w końcu gola kontakto-
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wego. Borowy dograł do wprowadzonego w
drugiej połowie Damiana Szydziaka, który znalazł sie˛ w sytuacji jeden na jednego z bramkarzem MKS-u i pewnie umieścił piłke˛ w siatce.
Kilkadziesia˛t sekund później strzelec gola ponownie znalazł sie˛ przed Dawidem Witkiem,
lecz tym razem nie zdołał sie˛gna˛ć piłki. W ostatnich minutach całkowicie zamkne˛liśmy gospodarzy na ich własnej połowie - zmienić wynik
próbowali jeszcze Dorian Krakowski, Grzegorz
Borowy i Damian Kasprzak, lecz nasze uderzenia były zablokowane albo futbolówka mijała
światło bramki. Biało-zieloni ulegli ostatecznie
1:2, ale sprawili sporo kłopotów znacznie wyżej
notowanemu zespołowi z Kluczborka.
- Po ostatnim, słabym w naszym wykonaniu
spotkaniu przeciwko Warcie Gorzów Wielkopolski zdawałem sobie sprawe˛, że podczas wyjazdowej potyczki z tak dobrym i doświadczonym
zespołem jak MKS Kluczbork o punkty be˛dzie
bardzo trudno. Wierzyłem jednak w drużyne˛ w
spotkaniu na wymagaja˛cym terenie w Kluczborku. Mimo niekorzystnego wyniku jestem dumny
z tego co pokazał zespół. W końcu widziałem na
murawie walke˛ o każdy centymetr boiska, nieuste˛pliwość i ambicje˛ od pierwszej do ostatniej
minuty meczu, a w szatni sportowa˛ złość. Bardzo niewiele brakło, by wyjechać z Kluczborka
choćby z punktem. Przed nami bardzo ważny,
domowy pojedynek z Piastem Żmigród. Licze˛,
że w sobote˛, 27 marca drużyna pokaże taki sam
charakter, a wtedy punkty powinny pozostać w
Świdnicy - komentuje mecz z MKS-em Kluczbork prezes Polonii-Stali Świdnica, Dariusz Stachurski.
MKS Kluczbork - Polonia-Stal Świdnica
2:1 (2:0)
Polonia-Stal: Kot, Kozachenko (85’ Tragarz),
Salamon, Kasprzak, Sowa, Szuba (66’ Filipczak), Diduszko (78’ Sztylka), Borowy , Osiadły (46’ Krakowski), Ciupka, Myrta (66’ Szydziak)
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
13.03.2021r. godz. 0.42
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce me˛żczyzny, który spożywał alkohol na ulicy Łukowej, a naste˛pnie
wyrzucił na chodnik puszke˛ po piwie pomimo, iż w pobliżu znajdował sie˛ kosz na śmieci. Skierowany na miejsce patrol wyjaśnił
me˛żczyźnie przyczyne˛ interwencji i ukarał
go za spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz za zaśmiecanie miejsca publicznego.
13.03.2021r. godz. 11.34
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki Świdnicy, która na ulicy Bobrzańskiej zauważyła me˛żczyzne˛ prowadza˛cego dwa rasowe psy. Osoba ta
była wyraźnie zdenerwowana. Gdy kobieta
zacze˛ła mu sie˛ przygla˛dać, me˛żczyzna porzucił psy i uciekł. Psy zostały zabrane do
schroniska dla zwierza˛t. Po pewnym czasie
do dyżurnego straży zadzwoniła kobieta i
poinformowała, że skradziono jej dwa rasowe psy, które były pozostawione przed sklepem. Tym razem wszystko zakończyło sie˛
dobrze, psy wróciły do właścicielki, sprawcy
kradzieży nie udało sie˛ jednak ustalić.
15.03.2021r. godz. 9.20
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od osoby sprza˛taja˛cej poczekalnie˛ dworca PKP Świdnica Miasto, iż prawdopodobnie jeden z podróżnych pali papierosy w toalecie. Skierowany na miejsce pa-
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trol potwierdził ten fakt. Amator tytoniu został ukarany mandatem karnym. Przypominamy, że na terenie Centrum Przesiadkowego Świdnica Miasto jest wyznaczone miejsce
do palenia papierosów. W pozostałych miejscach centrum obowia˛zuje zakaz palenia papierosów, w tym również e-papierosów.
17.03.2021r. godz. 15.38
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Świdnicy o dość nietypowym zdarzeniu. Zgłaszaja˛cy korzystał z bankomatu przy ulicy
Łukowej i doznał lekkiego porażenia pra˛dem. Dyżurny natychmiast skontaktował
sie˛ z operatorem bankomatu. Awaria została zgłoszona do działu technicznego i szybko
usunie˛ta.
18.03.2021r. godz. 11.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Świdnicy dotycza˛ce zanieczyszczenia ulicy Jagiellońskiej przez pojazdy wyjeżdżaja˛ce z budowy.
Na miejscu patrol potwierdził zgłoszenie.
Przeprowadzono rozmowe˛ z kierownikiem
budowy. Jezdnia natychmiast została uprza˛tnie˛ta. Ustalono, że jezdnia be˛dzie sprza˛tana
po wyjeździe każdego pojazdu.
18.03.2021r. godz. 17.31
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce braku maseczek u
klientów galerii handlowej przy ulicy Westerplatte. Skierowany na miejsce patrol pouczył kilkanaście osób w kwestii obowia˛zku
stosowania osłony nosa i ust. Wszystkim
zainteresowanym strażnicy rozdali maseczki
uszyte przez harcerzy.
***
W minionym tygodniu zrealizowano 130
interwencji.
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***
Tuż po godzinie 3.00 w dniu 17 marca patrol
straży miejskiej skierował sie˛ w rejon Osiedla
Młodych w celu dokonania kontroli ogrodów
działkowych. Kontroli tej jednak nie przeprowadzono.
Na ulicy Curie-Skłodowskiej strażnicy zauważyli me˛żczyzne˛, który po wypiciu piwa z
puszki wsiada do samochodu i odjeżdża w kierunku ulicy Zamenhofa. Kierowca jechał zygzakiem, pod pra˛d, uderzaja˛c o krawe˛żniki oddzielaja˛ce pasy jezdni. Strażnicy natychmiast ruszyli
za podejrzanym pojazdem. O zaistniałej sytuacji
powiadomiono również Policje˛. Sytuacja stawała sie˛ groźna, gdyż na ulicy Zamenhofa wzmagał
sie˛ ruch pojazdów a kierowca pocza˛tkowo nie
chciał sie˛ zatrzymać. Ostatecznie, przy użyciu
sygnałów świetlnych i dźwie˛kowych, udało sie˛
unieruchomić podejrzany pojazd w rejonie
skrzyżowania ulicy Zamenhofa z ulica˛ Redla.
Szybka interwencja patrolu doprowadziła do wyła˛czenia silnika, zabezpieczenia kluczyków pojazdu i uje˛cia kierowcy, którego zachowanie tylko potwierdziło, że znajduje sie˛ pod wpływem
alkoholu. Po chwili na miejscu pojawił sie˛ patrol
Policji. Me˛żczyzna trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań. Po wytrzeźwieniu zostały mu postawione zarzuty.
info: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
OD 24 MARCA ZMIANA OBSŁUGI
KLIENTÓW W URZE˛DZIE GMINY
Na podstawie Rozporza˛dzeniem Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
zwia˛zku z wysta˛pieniem stanu epidemii, ogranicza sie˛ funkcjonowanie Urze˛du Gminy Świdni-
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ca. Wejście do budynku (boczne od strony parkingu) przycisk na DOMOFONIE SEKRETARIAT.
Zache˛camy do załatwiania spraw za pośrednictwem e-PUAP i środków komunikacji elektronicznej. Przypominamy, że na zewna˛trz budynku (przy wejściu bocznym do Urze˛du od
strony parkingu) znajduje sie˛ SKRZYNKA POCZTOWA, w której można pozostawiać pisma .
Interesanci w sprawach pilnych i zgodnie z
zapisami w w/w Rozporza˛dzeniu 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 7.3014.00.
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

UKARANY WYSOKIM MANDATEM
ZA STERTE˛ ŚMIECI
Trzydziestoczteroletni mieszkaniec powiatu
świdnickiego został ukarany wysokim mandatem za wykroczenie, polegaja˛ce na nielegalnym,
cia˛g dalszy na str. 12

www.expressem.eu
nie ekologicznym porzuceniu odpadów na terenie rolnym w miejscowości Mokrzeszów w gminie Świdnica.
Nieodpowiedzialny me˛żczyzna został zatrzymany dzie˛ki sprawnym działaniom kierownika Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urze˛du Gminy Świdnica, którego o niepokoja˛cej
sytuacji poinformował mieszkaniec naszej gminy, oraz dzielnicowych z Posterunku Policji w
Słotwinie. Wspólna wizyta w miejscu porzucenia odpadów pozwoliła stwierdzić, że pochodziły one najprawdopodobniej z warsztatu samochodowego, ponieważ całość stanowiły opony i
inne cze˛ści samochodowe. Na nieszcze˛ście me˛żczyzny, który popełnił wykroczenie, wśród śmieci znalazły sie˛ także dokumenty, dzie˛ki którym z
łatwościa˛ ustalono jego adres.
34-latek, choć zaskoczony wizyta˛ policji, nie
uchylał sie˛ od odpowiedzialności. Przyznał sie˛ do
winy, przyja˛ł mandat, a ostatecznie także posprza˛tał wcześniej zaśmiecone miejsce.
To kolejna w tym roku sytuacja tego typu,
zakończona sukcesem.
Pamie˛tajmy, że zużyte opony możemy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

WYMIANA KOTŁÓW - WYNIKI
KONKURSU GRANTOWEGO
Rozstrzygnie˛to konkurs grantowy dla mieszkańców Gminy Świdnica na wymiane˛ źródeł
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w
ramach projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" przyznano 45 grantów na ła˛czna˛ kwote˛ 908
250,19 zł.
Liczba złożonych wniosków: 124 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 405
888,68 zł (słownie: dwa miliony czterysta pie˛ć
tysie˛cy osiemset osiemdziesia˛t osiem złotych
sześćdziesia˛t osiem groszy);
Liczba wniosków odrzuconych: 2 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze
(alokacja) dla Gminy Świdnica wynosi: 909
500,00 zł (słownie: dziewie˛ćset dziewie˛ć tysie˛cy
pie˛ćset złotych zero groszy).
W sytuacji wysta˛pienia oszcze˛dności w projekcie ba˛dź zwie˛kszenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizacje˛ grantów przez Instytucje˛ Pośrednicza˛ca˛ Aglomeracji Wałbrzyskiej be˛da˛ podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z lista˛ rankingowa˛.
Pełna informacja o wynikach konkursu znajduje sie˛ na stronie http://wymianakotlow.pl/gmina-swidnica
Grantobiorcy, których wnioski uzyskały rekomendacje˛ do dofinansowania, otrzymaja˛ w
najbliższym czasie pisemna˛ informacje˛ wraz z
wykazem dokumentów, jakie należy złożyć w
celu podpisania umowy o dofinansowanie.
Oceny projektów dokonywała Komisja Oceny Projektów, w której skład wchodzili m.in.
przedstawiciele innych samorza˛dów (partnerów
projektu). Komisja oceniała wnioski pod wzgle˛dem formalnym oraz merytorycznym na podstawie kryteriów wyboru Grantobiorców określonych w naborze o dofinansowanie http://wymianakotlow .pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/procedura-wyboru-grantobiorcow.

ZIELONY DZIEŃ NA POWITANIE
WIOSNY W BAJKOWEJ DOLINCE
W PSZENNIE
W tym roku zima wyja˛tkowo długo zagościła
w naszym regionie. Dlatego też przedszkolacy z
Bajkowej Dolinki w Pszennie witaja˛c wiosne˛,
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hiacynty i cebule z których wyrastał szczypiorek.
Nie zabrakło również prac plastycznych, dotycza˛cych pierwszych zwiastunów wiosny - mówi
Sandra Ste˛pniak, nauczycielka z Przedszkola
"Bajkowa Dolinka" w Pszennie.

cia˛g dalszy ze str. 11
zorganizowały w przedszkolu "Zielony Dzień".
Każde dziecko w tym dniu miało zielony strój i
przygotowany wcześniej element symbolizuja˛cy
wiosne˛.
Pani "Zima" została wywieziona w dalekie
strony. Dzieci stworzyły barwna˛ ła˛ke˛ na placu
maluja˛c kreda˛, a dzie˛ki piosenkom i wierszykom
przedszkolakom udało sie˛ przywołać pania˛
"Wiosne˛". Wszystkie przedszkolaki przemaszerowały barwnym pochodem wokół terenu przedszkolnego W ten sposób dzieci wyraziły swoja˛
radość z przyjścia nowej pory roku.
Przyjście nowej pory roku - wiosny jest doskonała˛ okazja˛ do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze soba˛ budza˛ca sie˛ do życia przyroda. W naszym przedszkolu
przygotowania do pożegnania zimy i powitania
wiosny zacze˛ły sie˛ kilka dni wcześniej. Zmieniła
sie˛ dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenna˛. W salach zazieleniły sie˛ ka˛ciki przyrody.
Dzieci podlewały wiosenne kwiaty - żonkile,

PRESTIŻOWA NAGRODA ALTIERO
SPINELLIEGO TRAFIŁA DO
FUNDACJI KRZYŻOWA
12 stycznie br. dzieliliśmy sie˛ radosna˛ wiadomościa˛ że Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego jako pierwsza organizacja
z Polski, zdobyła Nagrode˛ im. Altiero Spinelliego. Wśród 116 laureatów z całej Europy, Komisja
Europejska nagrodziła właśnie Fundacje˛ "Krzyżowa". 17 marca miała miejsce uroczystość i
relacja online z wre˛czenia nagród.

W GMINIE ŚWIDNICA
PIELE˛GNUJEMY TRADYCJE
WIELKANOCNE
Pandemia mocno ograniczyła działalność sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy
Świdnica i wielu organizacji pozarza˛dowych
które w okresie przedświa˛tecznym przygotowywały i prezentowały swoje specjały za sprawa˛
organizowanego w tym czasie jarmarku wielkanocnego.
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Jednak dzie˛ki konkursom wielkanocnym,
których organizatorem jest Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji mieszkańcy gminy
Świdnica aktywnie wła˛czyli sie˛ w przygotowanie dekoracji swoich miejscowości, a także dbaja˛
o kultywowanie tradycji wielkanocnych.
Również w tym roku, gospodynie szykuja˛
wiele wielkanocnych atrakcji i zache˛caja˛ do śledzenia swoich stron internetowych. Jak wspólnie
podkreślaja˛ świa˛teczne smakołyki czy dekoracje
to już tradycja, której nie zamierzaja˛ porzucić.
Wiele z tych dekoracji panie wykonuja˛ w domach, a obowia˛zkami dziela˛ sie˛ sprawiedliwie.
Każda z nas robi to co lubi.
Ozdoby wykonane przez wiele organizacji z
terenu gminy Świdnica można podziwiać poprzez strony internetowe, a niektóre nawet i kupić.

GMINNE WODOCIA˛GI
ZACHE˛CAJA˛ DO ZAŁATWIANIA
SPRAW ZA POŚREDNICTWEM
INTERNETU I TELEFONU
Zgodnie z Rozporza˛dzeniem Rady Ministrów z dn. 19.03.2021 r. w spr. ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
zwia˛zku z wysta˛pieniem stanu epidemii a także
zaleceniami służb sanitarnych, maja˛c na uwadze
bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników z dniem 22.03.2021 r. biuro i kasa w
siedzibie spółki w Bystrzycy Dolnej zostaja˛ zamknie˛te.
Prosimy o zgłaszanie spraw pod niżej wymienionymi numerami telefonów, lub droga˛ elektroniczna˛ na poniższe adresy e-mail:
◆ podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana umów: tel. 74 851 59 83,
e-mail: woda@sgpk.pl
◆ podanie stanu wodomierza - telefony do inkasentów: 665 199 104, 665 195 105, 665
201 107.
◆ wła˛czenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne: tel. 74 851 59
81, e-mail: techniczny@sgpk.pl
◆ zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji
sieci i urza˛dzeń wod.-kan.: tel. 74 851 59 87,
e-mail: a.hucko@sgpk.pl lub a .janus@sgpk.pl
◆ pozostałe sprawy - sekretariat tel. 74 851 59
80, e-mail: sgpk@sgpk.pl
Wskazane jest samodzielne odczytywanie
wodomierzy i podawanie stanu licznika w terminach odczytów poszczególnych miejscowości .
Harmonogram odczytów znajduje sie˛ na stronie
internetowej www.sgpk.pl w zakładce "Obsługa
Klienta".
Wpłaty należności prosimy dokonywać droga˛ elektroniczna˛ na nr rachunku wskazanego na
fakturze VAT.
Dokumenty należy składać droga˛ pocztowa˛,
do skrzynki podawczej znajduja˛cej sie˛ w izolowanej cze˛ści wejścia do siedziby spółki , lub do
skrzynki pocztowej przy wjeździe na teren posesji spółki albo droga˛ elektroniczna˛ w postaci
skanów na w/w adresy e-mail.
W uzasadnionych przypadkach możliwy jest
bezpośredni kontakt z pracownikiem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Powyższe ograniczenia obowia˛zuja˛ do odwołania.

KRUS ZAPRASZA WŁAŚCICIELI
GOSPODARSTW ROLNYCH
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne. Do wygrania cia˛gnik rolniczy.
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Kto może wzia˛ć udział w konkursie?
Właściciele gospodarstw rolnych. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z nich podlegał
ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.
Ważne terminy:
◆ 23.04.2021 r. - upływa termin zgłaszania
udziału w konkursie
◆ 25.06.2021 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego konkursu
◆ lipiec - sierpień 2021 r. - wizytacja gospodarstw finałowych (termin uzależniony jest
od sytuacji epidemicznej w kraju).
Wie˛cej informacji wraz z regulaminem konkursu: https://www.krus.gov.pl/.../kasa-rolniczego.../

31 MARCA RUSZAJA˛ DWA NABORY
WNIOSKÓW Z PROW 2014-2020.
BE˛DA˛ PREMIE DLA MŁODYCH
ROLNIKÓW
Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotna˛ premie˛ w
wysokości 150 tys. zł be˛da˛ mogli ubiegać sie˛
młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór
wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej
pomocy na "Restrukturyzacje˛ małych gospodarstw". Oba nabory potrwaja˛ do 29 maja 2021
r. i sa˛ finansowane z budżetu PROW 2014-2020.
Premie dla młodych rolników
Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy
chca˛ rozwijać swoje gospodarstwo, be˛da˛ mogli
starać sie˛ o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna - to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa be˛dzie przyjmowała
wnioski przez najbliższe dwa miesia˛ce - do 29
maja. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli
ich ponad 5 tysie˛cy.
To już kolejny - 7. nabór wniosków w ramach
operacji typu "Premie dla młodych rolników".
Wsparcie to jest zache˛ta˛ dla młodego pokolenia
do rozwijania rolniczego biznesu - nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej,
ale przekłada sie˛ również (w dłuższej perspektywie czasowej) na jej zwie˛kszenie, sta˛d rosna˛ca
popularność tego programu. W pierwszym roku
naboru (2015) do ARiMR wpłyne˛ło 3 313 wniosków o przyznanie pomocy, dwa lata później - 4
903, w 2018 r. - 5 411; w 2019 r. było ich już
ponad 7 tys. Natomiast w 2020 r., mimo pandemii, zdecydowało sie˛ ubiegać o wsparcie ponad
5 tys. wnioskodawców.
Wsparcie moga˛ otrzymać osoby, które m.in.:
◆ w dniu złożenia wniosku maja˛ nie wie˛cej niż
40 lat;
◆ posiadaja˛ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(lub uzupełnia˛ je w cia˛gu 36 miesie˛cy od dnia
dore˛czenia decyzji o przyznaniu pomocy);
◆ posiadaja˛ gospodarstwo rolne o powierzchni
minimum 1 ha;
◆ rozpocze˛ły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie
wcześniej niż 24 miesia˛ce przed dniem złożenia wniosku;
◆ posiadaja˛ lub utworza˛ gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszcza˛cej sie˛ w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro;
◆ przedłoża˛ biznesplan dotycza˛cy rozwoju gospodarstwa.
Premia musi w całości zostać przeznaczona
na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowa-
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nie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy zainwestować w środki trwałe. Środki be˛da˛ wypłacane w dwóch ratach:
◆ 120 tys. zł - na wniosek o płatność pierwszej
raty pomocy, po spełnieniu przez młodego
rolnika określonych warunków;
◆ 30 tys. zł - na wniosek o płatność drugiej raty
pomocy, po realizacji biznesplanu.
Wnioski be˛da˛ przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je be˛dzie składać droga˛
elektroniczna˛, osobiście lub przesłać poczta˛.
Restrukturyzacja małych gospodarstw
Od 31 marca do 29 maja 2021 r. można
składać wnioski o wsparcie na "Restrukturyzacje˛
małych gospodarstw". Pomoc finansowana jest z
budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny nabór
jest dziewia˛tym z kolei.
O wsparcie finansowe może starać sie˛ rolnik
posiadaja˛cy gospodarstwo obejmuja˛ce co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służa˛ca˛ do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi
być mniejsza niż 13 tys. euro.
Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma
również zakazu jednoczesnego prowadzenia
działalności gospodarczej lub pracy na etacie.
Pod jednym warunkiem - dochód lub przychód z
działalności rolniczej musi stanowić co najmniej
25 proc. całości dochodów lub przychodów.
O pomoc nie moga˛ ubiegać sie˛ osoby, którym
wypłacono pomoc finansowa˛ z naste˛puja˛cych
programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju" obje˛tych PROW 2007-2013, a także
"Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia
na rozpocze˛cie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW
2014-2020.
Rolnik, który zdecyduje sie˛ na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten
cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach:
◆ 80 proc. (48 tys. zł) - po spełnieniu warunków
określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
◆ 20 proc. (12 tys. zł) - po prawidłowej realizacji biznesplanu.
Wsparcie można przeznaczyć wyła˛cznie na
działalność rolnicza˛ lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej
premii należy wydać na inwestycje w środki
trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje
m.in. budowe˛, przebudowe˛, remont budynków
lub budowli; nabycie nowych maszyn, urza˛dzeń oraz wyposażenia. Premie˛ można zainwestować w zakup gruntów, stada podstawowego zwierza˛t, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.
Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku
małżonków może ja˛ otrzymać tylko jedno z nich,
niezależnie od tego, czy prowadza˛ wspólne, czy
odre˛bne gospodarstwa.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze wzgle˛du na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesyłka˛ rejestrowana˛, nadana˛ w placówce Poczty Polskiej
lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki
podawczej ePUAP.
i

www.expressem.eu

www.expressem.eu

14
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Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

OGŁOSZENIA
DROBNE
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

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.

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

BARAN Postaraj sie˛ skoncentrować na najważnieszych dla Ciebie sprawach. Te mniej
ważne odłóż na później. Jest tego tyle, że w
obecnej sytuacji nie jesteś w stanie wszystkiemu sprostać. Cia˛gły brak czasu źle
wpłynie na Twoje stosunki z partnerem. Be˛dziesz bowiem bardzo rozdrażniony.
BYK Twoje pomysły sa˛ naprawde˛ bardzo
dobre. Brakuje Ci jednak siły przebicia i to
stanowi główna˛ przeszkode˛ w osia˛gnie˛ciu
sukcesu. Musisz zdobyć sie˛ na wie˛ksza˛ odwage˛ w prezentowaniu swoich racji. Nie
przejmuj sie˛ na razie problemami finansowymi. Już wkrótce zostana˛ one rozwia˛zane.
BLIŹNIE˛TA Nie popadaj w przesadny pesymizm. Bywałeś już w gorszej sytuacji i
świetnie radziłeś sobie z przeciwnościami.
To co teraz wydaje sie˛ być niemożliwym,
okaże sie˛ w pełni osia˛galnym. Stosunki rodzinne znacznie sie˛ poprawia˛. Wyjaśnicie
pewne stare nieporozumienia.
RAK Nie odkładaj niczego na potem. Teraz
możesz liczyć na sprzyjaja˛ce okoliczności.

Łatwiej be˛dzie pokonać przeciwności i
przeszkody. W pracy docenia˛ Twoje starania i wyniki. Be˛dziesz mógł być spokojny o
finanse. W pia˛tek spodziewaj sie˛ gości, z
którymi dawno sie˛ już nie widziałeś.
LEW Be˛dziesz musiał zmienić plany zwia˛zane z wydatkami. Pienie˛dzy do wydania
be˛dzie znacznie mniej niż sie˛ spodziewałeś.
Zastanów sie˛, na pewno jest coś, z czego
możesz zrezygnować. W pracy pojawia˛ sie˛
nowe perspektywy. Nie odmawiaj przyje˛cia
na siebie nowych obowia˛zków. Dzie˛ki nim
możesz awansować.
PANNA Powoli zamykasz sie˛ w sobie i nie
masz ochoty na spotkania towarzyskie. A
to właśnie one moga˛ Ci pomóc zapomnieć
o problemach. Twoi przyjaciele też nie sa˛
wolni od kłopotów. Może razem znajdziecie jakieś dobre rozwia˛zanie. Już wkrótce
otrzymasz jaka˛ś przesyłke˛.
WAGA Be˛dziesz sie˛ świetnie bawił. Czyjeś poste˛powanie spowoduje, że nabierzesz poczucia humoru i ochoty do żartów. Problemy finansowe zostana˛ rozwia˛zane za sprawa˛ dodatkowych pienie˛dzy,
które niebawem otrzymasz. W pracy pojawi sie˛ pewni en ko nflik t. Zachowaj
trzeźwe myślenie.

SKORPION Powinieneś o siebie zadbać.
Niewłaściwa dieta i cia˛gły stres powoduja˛,
że niezbyt dobrze wygla˛dasz i równie źle sie˛
czujesz. Nie możesz żyć sama˛ praca˛, bo
wkrótce sie˛ wypalisz. Nadchodza˛cy weekend be˛dzie okazja˛, żeby nadrobić zaległości w tym zakresie. Nie potrzebujesz do tego
wiekich pienie˛dzy.
STRZELEC W końcu coś sie˛ zacznie
dziać. Nasta˛pi ożywienie w życiu zawodowym. Poznasz nowe osoby, które zaraża˛ Cie˛
świetnymi pomysłami. Zapragniesz zmian
w swoim życiu zawodowym. Be˛dziesz myślał o podnoszeniu kwalifikacji, marzył o
awansie. Dobry dzień - poniedziałek.
KOZIOROŻEC Zmiany w przyrodzie korzystnie wpłyna˛ na Twoje samopoczucie.
Be˛dziesz miał dużo energii i che˛ci do działania w różnych sferach życia. Z zaangażowaniem podejdziesz do obowia˛zków zawodowych. Być może otrzymasz jaka˛ś premie˛
czy podwyżke˛. Sprawy finansowe sa˛ wie˛c
na najlepszej drodze.
WODNIK Nikt i nic nie jest teraz w stanie
odwieść Cie˛ od poczynionych planów. Pojawia˛ sie˛ jednak pewne trudności, które
spowoduja˛, że be˛dziesz zawiedziony. Musisz brać pod uwage˛ uczucia swoich bliskich. Chyba zapomniałeś ich zapytać, co
o tym wszystkim sa˛dza˛?
RYBY Cia˛głe kompleksy i brak wiary w
siebie utrudniaja˛ Ci wypłynie˛cie na szerokie
wody. Nie możesz chować sie˛ za plecami
innych. Trzeba brać odpowiedzialność za
swoje czyny i działać. Musisz pokonać
własne słabości, a z czasem dojdziesz do
upragnionego celu.

R E K L A M A

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10512 76,80m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do remontu, ogrzewanie piece, Centrum 250.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe,
do remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
10428 105,52 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 494.000 zł
10479 53,80 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, 2 balkony, ogrzewanie gazowe, okolice Centrum, 280.000 zł
10467 58,47 m kw., 58,47 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe, ogródek 299.000 zł
10458 48,10 m kw., 2 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 245.000 zł
10390 31,60 m kw., pokój dzienny z aneksem + sypialnia,
II pie˛tro, ogrzewanie miejskie 191.500 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
po kompleksowym remoncie 305.000 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
0-6438 70 m kw. 3 pokoje, dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 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, 300.000 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
320.000 zł
10393 61 m kw., 3 pokoje, IIIpie˛tro, ogrzewaniemiejskie
310.000 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
0-5631 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, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne, Słotwina 250.000 zł
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-6501 przytulnedwupokojowemieszkanie w JaworzynieŚla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewaniecentralne, balkon 193.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
007273 WM 41 m kw., III pie˛tro, okolice ul. Wodnej, ogrzewanie gazowe, pokój dzienny z aneksem + sypialnia. 1.600
zł
009661 WM 60,9 m kw., II pie˛tro, winda, salon z aneksem
+ 2 sypialnie, miejsce parkingowe, ogrzewanie gazowe,
2.500 zł
0-6568 WM 56 m kw., 3 pokoje, II pie˛tro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Osiedle Młodych 1.600 zł
10498 67m kw., 2 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
Centrum, 1.800 zł
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna
kuchnia, ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 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 31,69 a, okolice Świdnicy, 80zł/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:
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne, okolice ul. Saperów 1.700 zł
10482 WL 13,50 m kw. parter, witryna, zaplecze socjalne,
okolice Centrum 1.000 netto zł

A K T Y W N A

0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia +
zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I pie˛tro,
3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani
dla kamienicy, Centrum 419.000 zł
0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani
dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter, Centrum
2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia biurowe
+ zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 2 pomieszczenia biurowe
+ zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum 207.000
zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe, miejsce
parkingowe, Centrum, 610.000 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
0-5588 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:
0-6540 dom wolnostoja˛cy 250 m kw., działka 42,37a, okolice Świdnicy 930.000 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
0-5038 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
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