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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˛.
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
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
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ZAPISY NA KONFERENCJE˛
21 i 22 kwietnia zapraszamy na bezpłatna˛
konferencje˛ "Turystka dziedzictwa i smaku". Odbe˛dzie sie˛ ona w formule online, w ramach projektu "Turystyka - wspólna sprawa".
O smakach można mówić długo i nieskończenie, szczególnie w gronie osób, które maja˛
świadomość, że biesiada przy stole, na którym
króluja˛ regionalne i lokalne potrawy i napitki,
dla turystyki jest niezwykle ważna. Bo prawdziwy turysta, w szczególności ten kulturowy, uwielbia poznawać dane miejsce także
poprzez smak. I to smak niepowtarzalny, który
turysta powinien zapamie˛ tać na zawsze - po to,
by mógł w dane miejsce wracać lub rekomendować je innym. Dlatego tematem kolejnej
konferencji w Świdnicy be˛dzie "Turystyka
dziedzictwa i smaku".
Dowiemy sie˛, jak smakuje polsko-czeskie
pogranicze. Sprawdzimy, czy sa˛ to smaki bigosu,

ce odpowiednie doświadczenia turystom, produkty turystyczne. W czasie konferencji odbe˛da˛ sie˛
prelekcje, wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty tematyczne.
Projekt "Turystyka wspólna sprawa" odpowiada na potrzebe˛ debaty nad rozwojem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza oraz
zwie˛kszenia intensywności współpracy w tym
zakresie. Podejmuje próbe˛ integracji instytucji
i społeczności działaja˛cych na rzecz turystyki,
stworzenia platformy współpracy i stałego porozumienia, bez której zrównoważony rozwój
tej dziedziny gospodarki jest bardzo trudny.
Potrzeby te zostana˛ zaspokojone. m.in. poprzez cykl transgranicznych spotkań, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń oraz organizacje˛ Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej.
Zapisy na stronie projektu www.turystykawspolnasprawa.pl
Konferencja "Turystyka dziedzictwa i
smaku" jest realizowana w ramach projektu
"Turystka - wspólna sprawa" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska
-Polska.

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

Konkurs : SZTUKA TEATRALNA
- ALCHEMIA TEATRALNA 2021
1. Przedmiotem konkursu jest dramat o
szeroko rozumianej tematyce współczesnej,

knedli bułczanych, pstra˛ga z górskiej rzeki, sera
smażonego, zupy czosnkowej, czekolady studenckiej, michałków, ruskich (ale tak naprawde˛)
polskich pierogów, czy może spaghetti i burgera?Poznamy także dziedzictwo polsko-czeskiego pogranicza zwia˛zane z jego materialna˛ i niematerialna˛ kultura˛. Dowiemy sie˛, jak je wydobywać i przekształcać w wartościowe, zapewniaja˛-

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021.
Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa sie˛ co 10 lat i jest jedynym badaniem, które
pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i
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zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym
stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych
sa˛ wykorzystywane do opracowań, zestawień i
analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji
przez Prezesa Głównego Urze˛du Statystycznego
operatu do badań statystycznych.
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowia˛zkowy.Odmowa udziału wia˛że sie˛ z możliwościa˛ nałożenia kary grzywny, co jest uje˛te w
art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Pytania
dotyczyć be˛da˛ m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 doste˛pny jest w zała˛czniku nr 1 do ustawy z dnia 9
sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
(Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).
Obowia˛zkiem spisowym obje˛te zostana˛:
◆ osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo
przebywaja˛ce w mieszkaniach, budynkach i
innych zamieszkanych pomieszczeniach niebe˛da˛cych mieszkaniami, osoby fizyczne niemaja˛ce miejsca zamieszkania;
◆ mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebe˛da˛ce mieszkaniami.
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki
publicznej samospis internetowy be˛dzie obowia˛zkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze wzgle˛du
na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie be˛dzie sie˛ w stanie samospisać,
pomoga˛ mu w tym nasi rachmistrze - bezpośrednio i telefonicznie.
Metody przeprowadzania spisu:
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Metoda obowia˛zkowa:
◆ samospis internetowy - przeprowadzany za
pośrednictwem interaktywnej aplikacji doste˛pnej od 1 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej GUS (spis.gov.pl). W ramach tej metody respondenci na własnych komputerach
lub urza˛dzeniach mobilnych, uzupełnia˛ wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w siedzibie Urze˛du
Miejskiego w Świdnicy w Biurze Obsługi
Kancelaryjnej w pok. 1a (parter). Kontakt
telefoniczny pod numerem: (74) 856-28-00.
Metody uzupełniaja˛ce:
◆ wywiad telefoniczny - wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza
spisowego,
◆ wywiad bezpośredni - przeprowadzany przez
rachmistrza spisowego.Rachmistrz spisowy
rejestruje odpowiedzi osoby spisywanej na
urza˛dzeniu mobilnym, które jest wyposażone
w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.
Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostana˛ obje˛te tajemnica˛ statystyczna˛ - be˛da˛
należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostana˛ nikomu ujawnione. Stosowane przez statystyke˛ publiczna˛ narze˛dzia oraz procedury w zacia˛g dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

nigdzie dota˛d niepublikowany i nienagradzany, be˛da˛cy oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie be˛da˛ przedmiotem konkursu).
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych (kl. VIII), szkół średnich oraz osób dorosłych (+19 lat).
3. Jeden autor może zgłosić do konkursu
wyła˛cznie jeden utwór.
4. Przedmiotem konkursu nie sa˛ utwory autorstwa zbiorowego.
5. Utwór wydrukowany i podpisany należy
przesłać z dopiskiem "konkurs na sztuke˛
teatralna˛" na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy
również przesłać wersje˛ elektroniczna˛ tekstu
na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie
wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej
adresy do 8 czerwca 2021. W przypadku
przesyłek listowych decyduje data stempla
pocztowego.
Praca (napisana czcionka˛ Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć
maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i
dorosłych.
4. Utwory nieodpowiadaja˛ce powyższym
warunkom nie be˛da˛ przedmiotem oceny.
5. Organizator informuje, że wszystkie nadesłane prace konkursowe przed przekazaniem ich do oceny Jury poddane zostana˛
anonimizacji w sposób uniemożliwiaja˛cy
identyfikacje˛ autorów. Dopiero po całościowej ocenie nadesłanych prac Organizator umożliwi Komisji identyfikacje˛ autorów.
6. Z chwila˛ zgłoszenia utworu do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgode˛ na niewyła˛czne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z utworu przez Organizatora.
7. Wyniki konkursu zostana˛ ogłoszone przez
do dnia 30.06. 2021.
8. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody
konkursu - I w kategorii szkól podstawowych (kl. VIII),
I w kategorii szkół średnich, I w kategorii
dorosłych - po 600 zł każdej kategorii.
Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
9. Organizator nie zwracaja˛ nadesłanych
prac.
10. Każdy uczestnik wraz z praca˛ nadsyła
formularz zgłoszeniowy wraz z informacja˛
RODO (info: www.alchemiateatralna.pl,
www .sok.com.pl)
11. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 74
851 56 53.
ZAPRASZAMY DO PISANIA!
www.alchemiateatralna.pl,
www.sok.com.pl
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kresie bezpieczeństwa danych zapewniaja˛ całkowita˛ ochrone˛ gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powia˛zać z konkretnymi
osobami.
Aktualne informacje na temat Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
sa˛ doste˛pne na stronie spis.gov.pl.
Spis realizowany jest przez Główny Urza˛d
Statystyczny, na podstawie Ustawy z dnia 9
sierpnia 2019 o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 roku.

WYBRANO WYKONAWCE˛
REMONTÓW CHODNIKÓW
DABRO-BAU Firma Handlowo - Usługowawygrała przetarg na remonty chodników.
Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwote˛ 352
999 ,99zł. To mniej niż spodziewało sie˛ miasto,
przygotowuja˛c budżet na to zadanie na poziomie
500 tys. zł.Jeżeli pozostali oferenci nie złoża˛
ewentualnych odwołań, to w pierwszej połowie
kwietnia podpisana zostanie umowa z wykonawca˛.
Do przebudowy zakwalifikowano około
2000 m kw. cia˛gów pieszych.
- Uwzgle˛dnione zostana˛ postulaty mieszkańców i radnych Rady Miejskiej, remontować be˛dziemy najbardziej zniszczone fragmenty, a tym
razem nasza uwaga skupia sie˛ głównie na Zawiszowie i Osiedlu Młodych - mówi prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska.
Wyremontowane zostana˛ naste˛puja˛ce chodniki:
- ul. Ludwika Waryńskiego (po przeciwnej
stronie zabudowy) - od ul. kard. Stefana Wyszyńskiego do wysokości budynku nr 35
- ul. gen. Jarosława Da˛browskiego (po przeciwnej stronie zabudowy) -od ul. kard. Stefana Wyszyńskiego do budynku nr 15
- ul. Jodłowa - od ul. Francuskiej do sklepu
Biedronka
- ul. Juliusza Słowackiego - od numeru 2 do
13
- ul. Henryka Brodatego - od numeru 17 do
27 oraz przy przychodni weterynaryjnej
- ul. Juliana Ursyna Niemcewicza - przed
budynkiem nr 2
- ul. Władysława Łokietka od numeru 2 do 4
Prace zrealizowane be˛da˛ w pierwszym półroczu tego roku.To nie ostatnia pula remontów
chodników w tym roku.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA
JELITA GRUBEGO
Nowotwory jelita grubego sa˛ trzecim najcze˛ściej wyste˛puja˛cym na świecie nowotworem u
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cia˛g dalszy ze str. 3
me˛żczyzn i drugim u kobiet. Dlatego Świdnica
doła˛cza do Dolnośla˛skiego Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego.
Akcja ma na celu dotarcie do jak najwie˛kszej
ilości osób kwalifikuja˛cych sie˛ do badań przesiewowych w zakresie raka jelita grubego i zache˛cenia ich nie tylko do wykonania testu na obecność krwi utajonej w kale, ale także profilaktycznej kolonoskopii.
Szczegóły akcji z prezydent Beata˛ MoskalSłaniewska˛ omówili podczas wizyty w Urze˛dzie
Miejskim, Marcin Krzyżanowskii Grzegorz
Mackoz zarza˛du Urze˛du Marszałkowskiego Województwa Dolnośla˛skiego. Przebieg programu
ze strony miasta nadzorować be˛dzie zaste˛pca
prezydenta, Szymon Chojnowski.
Testy pozwalaja˛ szybko i bezboleśnie wykonać badanie, dzie˛ki któremu zyskujemy informacje o ewentualnych zmianach w obre˛bie jelita
grubego. Sa˛ one pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego. Jeśli dadza˛ wynik pozytywny, trafiamy na kolejne badanie, już bardziej
precyzyjne, jakim jest kolonoskopia. Program
obok darmowych testów gwarantuje pacjentowi
kompleksowa opieke˛ onkologiczna. W przypadku niepokoja˛cych zmian pacjent trafia na ścieżke˛
onkologiczna w Dolnośla˛skim Centrum Onkologii.
W programie badań przesiewowych raka jelita grubego moga˛ wzia˛ć udział:
- osoby w wieku 50 - 65 lat, niezależnie od
wywiadu rodzinnego
- osoby w wieku 40 - 49 lat, które maja˛
krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
- osoby w wieku 25 - 49 lat, ze stwierdzona˛
mutacja˛ genetyczna˛
Pakiety testowebe˛dzie można odbierać od 19
kwietniaw Wydziale Polityki Społecznej i Spraw
Socjalnych Urze˛du Miejskiego w Świdnicy, przy
ul. Długiej 33. Szczegółowe informacje udzielane sa˛ pod numerem tel. 74 856 29 78.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚWIDNICY
W zwia˛zku z kolejnym okresem świadczeniowym zwracamy sie˛ z prośba˛ do mieszkańców
Świdnicy o składanie wniosków na świadczenie
500+ droga˛ elektroniczna˛ poprzez: bankowość
elektroniczna˛, PUE ZUS lub za pośrednictwem
platformy ePUAP. Dotyczy to również wniosków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. W przypadku braku decyzji o takiej formie składania wniosków, prosimy być przygotowanym na utrudnienia, zwia˛zane z obsługa˛
(ograniczenia co do ilości osób w pomieszczeniach i zachowanie obowia˛zuja˛cych odległości
mie˛dzy osobami).
Jednocześnie informujemy że:
W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo
mieszkańców, w zwia˛zku z dynamicznie rozwijaja˛ca˛ sie˛ sytuacja˛ zwia˛zana˛ z koronawirusem ,
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od 1 kwietnia 2021 roku do odwołania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy
zostaja˛ wprowadzone naste˛puja˛ce zasady obsługi interesantów:
- Bezpośrednia obsługa klientów realizowana be˛dzie w Biurze Obsługi Interesanta, ul.
Franciszkańska 7 parter pokój nr 10.
- Załatwianie spraw możliwe be˛dzie po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
wizyty z właściwym merytorycznie pracownikiem MOPS.
- Sprawy pilne, interwencyjne, wymagaja˛ce
wizyty pracowników w miejscu zamieszkania, załatwiane be˛da˛ niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
- Wszystkie komórki organizacyjne MOPS
be˛da˛ pracowały od poniedziałku do pia˛tku.
- Wszelkie dokumenty i wnioski do MOPS
w Świdnicy można składać elektronicznie
lub w Biurze Obsługi Interesanta (parter pokój nr 10).
-W sprawach niewymagaja˛cych osobistego
kontaktu prosimy o kontakt: telefoniczny. Numery telefonów pozostaja˛ bez zmian, tj .:
◆ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - tel. 74 854-90-50,
◆ Dział Pomocy Środowiskowej (ul. Franciszkańska 7 - pracownicy socjalni) - tel. 74
854-90-51, 74 854-90-53, 74 854-90-58,
◆ Dział Pomocy Środowiskowej (ul. Westerplatte 47 - pracownicy socjalni) - tel. 74 64028-88,
◆ Dział Pomocy Specjalistycznej - tel. 74 85490-52,
- za pośrednictwem platformy ePUAP
- na adres mailowy: osrodek@mops.swidnica.pl.

MIASTO WYPOSAŻYŁO APTEKI
W POJEMNIK
NA PRZETERMINOWANE LEKI
Twoje leki straciły ważność? Nie wiesz co z
nimi zrobić? Wrzuć je do specjalistycznych pojemników, które znajduja˛ sie˛ w świdnickich aptekach. Miasto wyposażyło w nie kolejnych 6
aptek, tak aby każdy świdniczanin miał do nich
łatwy doste˛p.
- Nie wrzucajmy leków do pojemników na
odpady komunalne, toalet czy odpływów. Lekarstwa niewłaściwie zutylizowane sa˛ jak bomba z
opóźnionym zapłonem. Zawarte w nich substancje chemiczne, które trafia˛ do wód gruntowych,
zatruja˛ glebe˛, rośliny i zwierze˛ta. A gdy trafia˛ na
wysypisko moga˛ zagrażać życiu i zdrowiu ludzi
- mówi Krystian Werecki, dyrektor Wydziału
Gospodarki Opadami Urze˛du Miejskiego w
Świdnicy.
Pojemniki na przeterminowane leki znajduja˛
sie˛ w naste˛puja˛cych aptekach:
- apteka "Galen", ul. Marcinkowskiego 14
- apteka "Gemini", ul. Zamenhofa 46
- apteka "Euroapteka", ul. Strzegomska 2
(TESCO)
- apteka "Słoneczna", ul. K. Wielkiego 1A
- apteka "Euroapteka", ul. W. Wróblewskiego 1A
- apteka "Dr Max", ul. Zamenhofa 47
- apteka "Centrum Zdrowia", ul. S. Żeromskiego 11
- apteka "Staromiejska", ul. Długa 34
- apteka "Viscum", ul. Wałbrzyska
- apteka "Świdnicka", ul. Komunardów 4
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- apteka "Pod Bykami", ul. Długa 45
- apteka "Franciszkańska", ul. Rynek 1/1A
- apteka "Pod Korona˛", ul. Westerplatte 19/2
- apteka "Grunwaldzka", ul. Pl. Grunwaldzki
11
- apteka "W Galerii", ul. Westerplatte 29
- apteka "Gemini", ul. Grodzka 1
- apteka "Świerkowa", ul. B. Głowackiego
28
- apteka "Salus", ul. M. Kopernika 19E
- apteka "VICTORIA", ul. Ceglana 2 (Kaufland)
- apteka "SALVE", ul. Strzelińska 6
oraz w Urze˛dzie Miejskim, ul. Armii Krajowej 49.
Termometry rte˛ciowe, zużyte igły, strzykawki, ampułkostrzykawki oraz leki można także
oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Metalowców 4.

"LATO NA PODWÓRKU"
Z DOFINANSOWANIEM
"Lato na podwórku" to program z zakresu
edukacji kulturalnej i profilaktyki, realizowany
od 2016 roku przez Fundacje˛ "Ładne Historie"
wspólnie z miastem na kilku świdnickich podwórkach. Miasto dofinansowuje realizacje˛ tego
przedsie˛wzie˛cia - w 2018 roku było to 10 tys. zł,
w 2019 roku - 15 900 zł, w roku ubiegłym - 20
tys. zł. W tym roku przyznana została na ten cel
również kwota 20 tys. zł.
- To bardzo ważny projekt fundacji i miasta,
który trwa od kilku lat i cieszy sie˛ ogromnym
zainteresowaniem. Walory edukacyjne i rozrywkowe sprawiaja˛, że jest on bardzo innowacyjny
i nowatorski - mówi zaste˛pca prezydenta, Szymon Chojnowski.
Już po raz trzeci Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało dotacje˛ na realizacje˛ projektu w ramach programu
Edukacja Kulturalna. W tym roku wynosi ona
162 tysia˛ce złotych i obejmuje zarówno letnie
zaje˛cia podwórkowe, jak i wsparcie dzieci i
młodzieży w trudnej sytuacji zwia˛zanej z izolacja˛ spowodowana˛ Covid-19, w ramach wiosennych i jesiennych zaje˛ć pod nazwa˛ "Projekt
Świetlica".
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- W ramach projektu zrealizujemy 574 godzin bezpłatnych zaje˛ć animacyjnych, artystycznych i warsztatów edukacyjnych, 10 podwórkowych pokazów filmowych dla dzieci i dorosłych,
a także powołamy mie˛dzypokoleniowy teatrzyk
podwórkowy - mówi Maria Zie˛ba z fundacji
"Ładne Historie".
Dodatkowo powstana˛ również atrakcyjne
materiały edukacyjne, doste˛pne bezpłatnie w
wersji papierowej i online. Kontynuowany be˛dzie mie˛dzypokoleniowy program wolontariacki, w którym biora˛ udział słuchacze i słuchaczki
Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz młodzież ze świdnickich szkół ponadpostawowych.
- Na "naszych" podwórkach w czasie zaje˛ć nie
ma dzieci zatopionych w telefonach komórkowych
i tabletach - u nas dzieci tańcza˛ , projektuja˛, graja˛ w
podwórkowe gry, maluja˛, muzykuja˛. Podwórko
staje sie˛ na powrót przestrzenia˛ do spotkania, rozmowy, serdecznych gestów i przestrzenia˛ do kształtowania i wyrażania dziecie˛cej wyobraźni. Tematem przewodnim szóstej edycji projektu be˛da˛prawa
dziecka - dodaje Maria Zie˛ba.

RUSZA REKRUTACJA
DO KLUBU SENIORA
Taniec, joga, pilates, warsztaty manualne czy
też kulinarne, spotkania z psychologiem - to tylko niektóre z planowanych zaje˛ć , które odbywać
sie˛ be˛da˛ w Klubie Seniora w Świdnicy przy ul.
Malinowej 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza seniorów do skorzystania z tej oferty.
- Trwa rekrutacja uczestników Klubu Seniora. Do udziału w zaje˛ciach zapraszamy osoby,
które ukończyły 60 lat, sa˛ nieaktywne zawodowo
i mieszkaja˛ w Świdnicy. Be˛da˛ mieli Państwo
okazje˛ m. in. do nawia˛zania nowych znajomości,
spe˛dzenia czasu w miłej atmosferze, poprawy
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sprawności fizycznej, rozwijania zainteresowań
i nabycia nowych umieje˛tności - zache˛ca Violetta
Kalin, dyrektor MOPS w Świdnicy.
Deklaracje uczestnictwa można pobrać i
składać w siedzibie Klubie Seniora przy ul. Malinowej 2, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7 w
pokoju nr 17 oraz w siedzibie MOPS przy ul.
Westerplatte 47.
Klub be˛dzie czynny od poniedziałku do pia˛tku, w godzinach od 8.00 do 16.00.Szczegółowych informacji dotycza˛cych funkcjonowania
klubu oraz rekrutacji uczestników udziela kierownik klubu, Anna Ke˛dzierska-Kle˛sk pod numerem tel. 506 283 426 .

CENTRUM NIECZYNNE
W zwia˛zku z prowadzeniem nowych obostrzeń zwia˛zanych z pandemia˛ COVID-19 informujemy, iż Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, Rynek 39/40 oraz Centrum
Wspierania Organizacji Pozarza˛dowych, ul. Długa 33 od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. be˛da˛
nieczynne.
W pilnych spraw prosimy kontaktować sie˛
telefonicznie pod numerami:
Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw
Społecznych, Rynek 39/40 - tel. 74 856 29 99
Centrum Wspierania Organizacji Pozarza˛dowych, ul. Długa 33 - tel. - 74 856 29 96.

PIERWSZE WIOSENNE
KWIATY W ŚWIDNICY
10 tysie˛cybratków i stokrotek zostanie nasadzonych na placach, skwerach i w pasach drogowych. Pie˛ knymi kwiatami "pokolorujemy"
ponad 400 metrów kwadratowych miasta. Czekamy jeszcze tylko na wiosenna˛ pogode˛.
Różnokolorowymi bratkami obsadzony zostanie pl. św. Małgorzaty. Kwiaty pojawia˛ sie˛ w
kuwetach wokół małej i dużej fontanny. Ozdobia˛
one również teren przy kamieniu pamie˛ci przy pl.
św. Małgorzaty, skwer przy ul. Franciszkańskiej,
plac 1000-lecia Państwa Polskiego, pasaż przy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, skwer przy
ul. Marii Konopnickiej i Grodzkiej oraz skwer
przy ul. Dworcowej.
W obre˛bie pasów drogowych kwiaty zakwitna˛ na rondach przy ul. Wałbrzyskiej/Polna Droga
oraz ul. Mikołaja Kopernika/Przemysłowej, jak
również na wysepkach przy pl. Grunwaldzkim.
Posadzone zostana˛ także na rondzie u zbiegu ulic
Kopernika i Kliczkowskiej.Bratki pojawia˛ sie˛ w
gazonach ustawionych przy ul. Mennickiej, Trybunalskiej, Komunardów oraz na pl. Wolności i
pod hala˛ targowa˛ przy pl. Grunwaldzkim.
Już niedługo zakwitna˛ również tulipany, których cebule zostały posadzone jesienia˛ ubiegłego
roku. Ozdobia˛ one gazony przy al. Niepodległości, sk we r im . L ech a Ka czy ńskiego,
pl. Grunwaldzki, pl. Jana Pawła II, pl. św. Małgorzaty oraz skwer przy ul. Wałowej. Tulipany
rosna˛ także na świdnickich rondach: Orla˛t Lwowskich, przy ul. Śla˛skiej/Pionierów, ul. Pionierów/Sprzymierzeńców, ul. Kliczkowskiej oraz
zieleńcach przy ul. Bohaterów Getta, ul. Komunardów i pl. Wolności.

8 MILIONÓW ZŁOTYCH
Z Rza˛dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Świdnica otrzyma ponad 8 milionów złocia˛g dalszy na str. 6
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tych na przebudowe˛ Teatru Miejskiego, odbudowe˛ tarasu widokowego w Parku Młodzieżowym
oraz rewitalizacje˛ zabytkowej cze˛ści bloku śródrynkowego, czyli modernizacje˛ budynków komunalnych - Rynek 38 i Wewne˛trzna 3,5,7. Jest
to wsparcie bezzwrotne i pochodzi z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.
Na przebudowe˛ teatru przeznaczonych zostanie ponad 4 miliony złotych, z których sfinansowane zostanie przygotowanie dokumentacji
technicznej oraz I etap prac remontowych, czyli
m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
podłóg, remont sanitariatów, wymiana klimatyzacji, nagłośnienia i oświetlenia. Na widowni
pojawia˛ sie˛ także nowe fotele.
Modernizacja bloku śródrynkowego pozwoli na zakończenie rewitalizacji tej cze˛ści Rynku.
Wykonany zostanie remont elewacji i dachu oraz
wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych przy ul. Wewne˛trznej i Rynek 38.
2,3 miliona złotych to środki, dzie˛ki którym
odbudowana zostanie altana w Parku Młodzieżowym, czego od lat oczekiwało wielu świdniczan.
- Bardzo sie˛ ciesze˛, że rza˛d dotrzymał złożonej deklaracji i że decyzje zapadły tak szybko.Środki te dedykowane sa˛ na cele zwia˛zane z
rozwojem turystyki. Sa˛ one dla nas bardzo cenne.
Zrealizujemy dzie˛ki temu projekty, o których
myśleliśmy od dawna , a podwyższa˛ atrakcyjność naszego miasta. Dla mnie szczególnie bliskim projektem jest odbudowa altany w Parku
Młodzieżowym. Pozwoli to na zakończenie remontu, który rozpocze˛liśmy w ubiegłym rokumówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Środki pochodza˛ ze specjalnej puli dedykowanej dla miast i gmin górskich. W województwie dolnośla˛skim dotacje przyznano 57 gminom, a ła˛czna ich kwota to blisko 200 milionów
złotych. Dotacje dostana˛ m. in.: Wałbrzych
ponad 8 mln zł m. in. na rewitalizacje˛ Parku im.
Sobieskiego, gmina wiejska Świdnica prawie 7
mln zł m.in. na rozbudowe˛ infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy, czy też
Jedlina Zdrój - ponad 2 mln zł m.in. na modernizacje˛ Parku Północnego.

TRZY MILIONY
NA REMONTY ZABYTKÓW
Na wniosek prezydent Świdnicy, na najbliższej sesji radni zadecyduja˛ o przeznaczeniu 3
milionów złotych z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajduja˛cych sie˛ w gminnej ewidencji zabytków.
Dotacje na prace przy zabytkach udzielane
sa˛ z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od 1993
roku. Jednak dopiero od 2015 roku kwoty te sa˛
zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich,
a wkład dotacji w całość projektu wynosi zazwyczaj około 50% wartości zadania. Wcześniej było
to zaledwie 20%. Od 2018 roku znacznie wzrosła
liczba realizowanych wniosków. Spowodowane
to zostało zmiana˛ przepisów ustawy z 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Do czasu tej zmiany dotować można
było z budżetów samorza˛dów terytorialnych wyła˛cznie prace lub roboty przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Nowela przepisów z
września 2017 roku dopuściła udzielanie dotacji
również na prace lub roboty przy zabytkach znajduja˛cych sie˛ w gminnej ewidencji.
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SPORTOWCY NAGRODZENI

cia˛g dalszy ze str. 5
Przypomnijmy, że w 2014 roku 8 podmiotom
przekazano kwote˛ 406 800 zł. Ale już w kolejnym
roku wartość dotacji wyniosła ponad cztery razy
tyle. W 2015 roku udzielono dotacji 19 podmiotom na kwote˛ 1 838 032 zł. W 2016 roku dla 24
wnioskodawców wydatkowano z budżetu miasta
1 405 850 zł. W 2017 roku 1 426 885 zł przeznaczono na wsparcie prac remontowych dla 17
obiektów. W 2018 roku prawie 3 miliony zł
trafiły do 29 wnioskodawców. W 2019 roku była
to kwota 1 160 573 zł przyznana 27 wnioskodawcom. W roku ubiegłym 8 podmiotów otrzymało
1 470 000 złotych.
- Jeżeli radni przyjma˛ uchwałe˛ o zmianach w
budżecie miasta, to ogłoszony zostanie nabór
wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajduja˛cych sie˛ w gminnej ewidencji zabytków, o czym poinformujemy mieszkańców - wyjaśnia Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ ZMIENIA SIEDZIBE˛
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmienia siedzibe˛. Od poniedziałku, 29 marca placówka funkcjonować be˛dzie w budynku przy ul.
Franciszkańskiej 7. Bez zmian pozostaja˛ numery
telefonów, fax oraz adresy mailowe.
W przypadku pojawienia sie˛ jakichkolwiek
trudności w skontaktowaniu sie˛ z pracownikami,
w zwia˛zku z przeprowadzka˛, uruchomiliśmy dla
Państwa specjalnie w tym celu dodatkowy nr tel.
883 375 444.
Adres siedziby sekcji terenowej pracowników socjalnych przy ul. Westerplatte 47 oraz
numery telefonów pozostaja˛ niezmienione.

Świdniccy sportowcy, trenerzy oraz działacze otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Świdnicy za wyniki sportowe i osia˛gnie˛cia w działalności sportowej za 2020 rok.
Przyznano:
Nagrody indywidualne dla zawodnika w
wysokości po 500 zł:
1) Marcin Markiewicz - triathlon
2) Stanisław Romanik - judo
3) Karolina Kohutiak - boks
4) Malwina Kulig -akrobatyka sportowa
5) Jan Socha - akrobatyka sportowa
6) Julia Krasoń - piłka siatkowa
7) Tomasz Wojas - taniec standardowy i towarzyski
8) Anna Wojas - taniec standardowy i towarzyski
9) Mikołaj Lis - tenis ziemny
10) Hubert Konstanty - piłka nożna
11) Zuzanna Olejniczak - kolarstwo
12) Jakub Musialik - kolarstwo
13) Hubert Barcik - piłka re˛czna
14) Maciej Markowski - piłka re˛czna
15) Aleksander Kuprin - piłka re˛czna
16) Łukasz Szporko - piłka re˛czna
17) Piotr Florczak - pływanie
18) Adam Chodyniecki - speedcubing
19) Marek Zieliński - akrobatyka sportowa
20) Damian Bober - akrobatyka sportowa
21) Filip Makowski - akrobatyka sportowa
22) Kamil Musiał - akrobatyka sportowa
23) Piotr Sułek- kolarstwo
24) Wiktoria Lulek - boks
Nagrody zespołowe - upominek rzeczowy:
a) w wysokości 1400 zł
dla drużyny młodziczek MKS Polonia Świdnica, obecnie MKS Volley Świdnica w składzie:
1) Natalia Kardasz
2) Nina Jasiecka
3) Martyna Pitek
4) Julia Huzar;
5) Kinga Fa˛fara
6) Martyna Zielińska
7) Małgorzata Byczek
8) Wiktoria Wiraszka
9) Matylda Kozak
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10) Amelia Pieszczoch
11) Julia Krasoń
12) Martyna Gaik
13) Maria Marczuk
14) Oliwia Smok
b) w wysokości 2 300 zł dla drużyny seniorów
MKS Polonia - Stal Świdnica w składzie:
1) Bartłomiej Kot
2) Kacper Koziarz
3) Bartosz Doliński
4) Edil De SouzaBarros
5) Jakub Białas
6) Łukasz Kot
7) AndriiKozachenko
8) Patryk Paszkowski
9) Patryk Salamon
10) Marcos Pauli Baumgarten
11) Sebastian Białasik
12) Grzegorz Borowy
13) Wojciech Sowa
14) Kacper Stachurski
15) Kamil Szczygieł
16) Wojciech Szuba
17) Jakub Filipczak
18) Szymon Tragarz
19) Robert Myrta
20) Dorian Krakowski
21) Damian Wajda
22) Sławomir Orzech
23) Damian Chajewski

c) w wysokości 2 240 zł dla drużyny trampkarzy
MKS Polonia - Stal Świdnica w składzie:
1) Mateusz Choromański
2) Oskar Cybruch
3) Jakub Janas
4) Jakub Holband
5) Eryk Korab
6) Jakub Król
7) Franciszek Nowak
8) Patryk Paliński
9) Jakub Safian
10) Alan Sauter
11) Alex Kindel
12) Maciej Stańczak
13) Patryk Taratuta
14) Wiktor Wiecheć
15) Piotr Widła
16) Dawid Matyszczyk
17) Igor Malinowski
18) Hubert Lipiński
19) Szymon Zaczyński
20) Hubert Pawlik
21) Karol Wiatrowski

22) Aleksander Jarosz
23) Kacper Sztabiński
24) Adrian Bereś
25) Marek Jurczak
26) Bartosz Dudzic
27) Igor Zawiła
28) Jakub Kula.
Nagrody dla trenera prowadza˛cego szkolenie w
wysokości po 600 zł:
1) Bartłomiej Zame˛cki - judo
2) Piotr Treczyński - boks
3) Monika Krawczyk - Rudnicka - akrobatyka sportowa
4) Anna Kozieł - akrobatyka sportowa
5) Michał Tomiałowicz - piłka siatkowa
6) Piotr Krygier - piłka nożna
7) Wiesław Iwanio - piłka re˛czna
8) Piotr Pas - akrobatyka sportowa
9) Angelika Prześlica - akrobatyka sportowa
10) Mariusz Kuc - boks
Nagrody za całokształt dla osób wyróżniaja˛cych
sie˛ osia˛gnie˛ciami w działalności sportowej w
wysokości po 500 zł:
1)Tomasz Bohuszewicz - taekwondo
2) MaritaCudejko - boks
3) Adam Wierzbicki - piłka nożna
4) Maria Omańska - amatorska piłka siatkowa kobiet i me˛żczyzn
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, życzymy kolejnych osia˛gnie˛ć sportowych i satysfakcji z prowadzonej działalności sportowej.
W MDK...

WYNIKI
"DZIEŃ TALENTÓW MDK" 2021

lek. med. Bogus³aw Cichoñ
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Akupunktura
Zielarstwo
Dermatolog
Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
œroda, pi¹tek 16.oo - 18.oo
www.akupunktura.org.pl

29 marca 2021 roku odbyło sie˛ podsumowanie przegla˛du "Dzień Talentów MDK" który
trwał w dniach 21-27 marca 2021 r. Udział w
przegla˛dzie wzie˛ło 13 uczestników. W Jury zasiedli "Przyjaciele MDK" w składzie:
Anita Geratowska - Rybnik,
Renata Begierska - Świdnica,
Marek Łe˛tkowski- Bolesławiec.
Po obejrzeniu prezentacji Jury postanowiło
nagrodzić:
◆ Nagroda˛ Gand Prix: Zespół "Four Team"
(Angelina Warmuz, Róża Madej, Maria Kajewska, Maja Nawrot)
◆ Wyróżnienie: Radosław Teuerle, Rafał Wiszniowski, Martyna Nycek, Aleksandra Przychocka, Dagmara Brendowska, Amelia Jaskuła, Martyna Średnicka, Martyna Korkiewicz, Duet Maji Osowskiej i Tatiany Krawcia˛g dalszy na str. 8
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czyk, Zofia Przyborowska, Ernest Turolski i
Hubert Zapolski, Dorota Krawczyńska.
Jednocześnie w głosowaniu publiczności na
stronie fanpage w serwisie Facebook Nagrode˛
Publiczności otrzymała: Dagmara Brendowska
Maja˛c na uwadze przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu sie˛ COVID-19 nagrody i wyróżnienia
zostana˛ przekazane w najbliższym możliwym
terminie w trakcie imprezy organizowanej przez
MDK. O terminie wszyscy zainteresowani zostana˛ odpowiednio wcześniej powiadomieni.
Gratulacje dla zdobywców Nagrody Grand
Prix, Publiczności oraz wszystkich wyróżnionych uczestników!
W MBP...

UWAGA - ZAMKNIE˛CIE!
Drodzy Czytelnicy! W zwia˛zku z rozszerzeniem obostrzeń na skutek rozwoju pandemii, Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
od 29 marca 2021 r. be˛dzie zamknie˛ta dla
użytkowników do odwołania.
Nieczynne be˛da˛ również Filie biblioteki.

KILKA SŁÓW O CYPRIANIE
KAMILU NORWIDZIE
24 września 2021 r. przypada 200. setna rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida. W
uznaniu zasług twórcy dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej podja˛ł uchwałe˛ ustanawiaja˛ca˛ rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila
Norwida.
Ponadto w dwudziesta˛ rocznice˛ powstania
Miejskiej Biblioteki Publicznej, w 1967 r., w
dowód uznania za starania bibliotekarzy o dobro
czytelnika, nadano bibliotece imie˛ tego wybitnego człowieka.
Zebraliśmy kilka ciekawostek na temat patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej, maja˛cych
na celu przybliżenie postaci tego znakomitego
twórcy romantycznego, poety, prozaika, dramatopisarza, rzeźbiarza, malarza i rysownika.
Czy wiesz, że:
◆ Norwid prowadził swój pamie˛tnik, w którym
przechowywał ważne dla siebie listy, zdje˛cia
i własne adnotacje. Cierpiał na samotność,
wie˛c niekiedy wyjmował pewne zdje˛cia lub
inne składowe pamie˛tnika i wieszał na ścianie. Naste˛pnie ścia˛gał i w ich miejsce umieszczał inne, o których chciał pamie˛tać lub
powspominać.
◆ Był wielkim pasjonatem roślin - odwiedzał
ogrody i parki. W miejscu gdzie żył zapełniał
przestrzeń roślinami doniczkowymi.
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◆ Był niemal stworzony do deklamacji wierszy,
ponieważ uchodził za doskonałego recytatora. Był jednakowoż wspaniałym mówca˛, który zapalał serca, zwłaszcza w przemowach
patriotycznych.
◆ Cyprian Kamil Norwid cze˛sto bywał w paryskim ogrodzie botanicznym i zoologicznym
położonym na lewym brzegu Sekwany. Lubił
otaczać sie˛ roślinami, w swoich mieszkaniach
w Paryżu hodował wiele kwiatów doniczkowych, siał kwiaty w paryskich ogrodach znajomych. Jego ulubiona˛ roślina˛ była palma,
która wyrosła mu szczególnie pie˛knie, a która˛
dostał od żony przyjaciela Michaliny Zaleskiej.
◆ Cyprian Kamil Norwid pożyczył kiedyś Marii Kalergis ksia˛żke˛, która˛ ona niestety zgubiła. Żeby go jakoś przeprosić podarowała mu
inna˛ ksia˛żke˛ - modlitewnik. Te˛ ksia˛żke˛ jako
jedyna˛ zabrał ze soba˛ do Ameryki.
◆ Kiedy jeszcze Norwidowi lepiej sie˛ powodziło i czuł sie˛ zdrowszy, lubił konne przejażdżki
i wycieczki. Wraz z liczna˛ grupa˛ przyjaciół z
Rzymu ruszył w ten sposób na wycieczke˛ aż
na wulkan Wezuwiusz. Cze˛sto jeździł konno
po Berlinie, kiedy mieszkał tam w latach
1845-1846 roku.
◆ Norwid prowadził
bardzo bogata˛ korespondencje˛, cze˛sto
ozdabiał swoje listy
kunsztownymi ozdobnikami, winietkami, rysuneczkami
przedstawiaja˛cymi
s ym bo liczn e lub
rzeczywiste rośliny,
instrumenty, ozdobne litery.
◆ Ulubiona˛ postacia˛
historyczna˛ Norwida był Krzysztof
Kolumb. Poeta cenił
jego śmiałe pogla˛dy
i opinie, wyrażane
nawet wbrew czasom i modom. Widział podobieństwo
mie˛dzy soba˛ a Kolumbem - to znaczy
niedocenienie przez
społeczeństwo.
◆ Maria Kalergis, w
której był tak bardzo
zakochany okazała
sie˛ kobieta˛ wyrachowana˛ i dwulicowa˛.
Kiedy Norwid miał
w środowisku literackim opinie˛ wspaniale zapowiadaja˛cego sie˛ geniusza,
Maria zwodziła go i
okazywała wzgle˛dy,
jednak potajemnie
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spotykała sie˛ z innymi.
◆ Cyprian Norwid był właścicielem kilku rysunków Leonarda da Vinci i Rafaela, musiał
je jednak sprzedać, gdy jego sytuacja materialna sie˛ pogorszyła.
◆ Od pocza˛tku lat 70. XX w. twórczość Norwida popularyzował Czesław Niemen, wykonuja˛c teksty utworów poety do własnej muzyki, m .in. Bema pamie˛ci żałobny rapsod
(płyta Niemen Enigmatic z 1970 r.), Italiam!,
Italiam!, Moja ojczyzna, Pielgrzym, Daj mi
wsta˛żke˛ błe˛kitna˛,Jesień. Wydany w 1978 roku, dwupłytowy longplay Idee fixe opierał sie˛
wyła˛cznie na jego poezji; oryginalne brzmienie rocka progresywnego z ogromnymi
wpływami muzyki elektronicznej poła˛czył
Niemen z wierszami takimi jak Sieroctwo,
Larwa, Laur dojrzały, Moja piosnka [II]i innymi.
◆ W 1976 r. na drugim studyjnym albumie
Przechodniem byłem mie˛dzy wami zespołu
Budka Suflera, znalazł sie˛ utwór Noc nad
Norwidem, maja˛cy charakter hołdu złożonego poecie.
◆ W nurcie poezji śpiewanej odnotować należy
piosenki do tekstów Norwida, w wykonaniu
Wandy Warskiej (m.in. W Weronie), Stana
Borysa (np. Czy podam sie˛ o amnestie˛?),
zespół Closterkeller (Po to właśnie) i Przemysława Gintrowskiego (m.in. Moja piosnka
[II], Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj).
◆ Utwory Norwida adaptował również Maciej
Maleńczuk z zespołem Homo Twist w drugiej połowie lat 90. wykonuja˛c utwór Norwid, w którym wykorzystał fragmenty wier-
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szy Moja piosnka i Bema pamie˛ci żałobny
rapsod.
◆ W 2010 ukazał sie˛ programowy album zespołu De Press Gromy i pyłki w całości poświe˛cony artyście, na którym znalazło sie˛ 19
utworów z oryginalnymi tekstami Norwida.
Wewna˛trz płyty umieszczono ksia˛żeczke˛ z
życiorysem, rysunkami oraz poezja˛ poety.
◆ W 2014 na drugim albumie studyjnym pt.
Pogo zespołu Dr Misio, znalazł sie˛ utwór
"Ona wie" do słów Norwida.
Opracowanie i wybór:
Katarzyna Poznańska

KONKURS "CEREBRON" LEM
W POEZJI, FILMIE I HIP-HOPIE
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
ogłasza konkurs "Cerebron". Jego celem jest
popularyzacja twórczości Stanisława Lema, inspirowanie do poszerzania wiedzy, umieje˛tności do samodzielnych, niebanalnych działań
twórczych. Konkurs ma charakter otwarty,
skierowany jest do uczniów szkół średnich w
całej Polsce.
Warunki konkursu
1. "Cerebron" jest konkursem literacko - artystycznym, inspirowanym twórczościa˛ Stanisława Lema (np. "Cyberiada", "Dzienniki gwiazdowe", "Bajki robotów"). Możliwe jest wykorzystanie postaci obecnych w twórczości Autora.
2. Konkurs obejmuje trzy kategorie: wiersz,
piosenka, film.
3. Jeden uczestnik konkursu bierze udział
tylko w jednej, wybranej przez siebie kategorii.
KATEGORIA: WIERSZ
- W kategorii WIERSZ uczniowie biora˛
udział indywidualnie.
- Uczestnik zgłasza do konkursu jeden
wiersz - autorski, samodzielny, niepublikowany.
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- Prace uczestnik przesyła na adres mailowy
organizatora: multimedia@mbp.swidnica.pl, prace˛ należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail
oraz doła˛czyć zgode˛ na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zała˛cznik nr 1).
KATEGORIA: PIOSENKA
- W kategorii PIOSENKA uczniowie biora˛
udział indywidualnie.
- Uczestnik zgłasza do konkursu jedna˛ piosenke˛ - autorska˛, samodzielna˛, niepublikowana˛.
- Czas trwania nagrania - do 3 minut; styl
wykonania - hip hop (je˛zyk polski).
- Płyta CD z nagrana˛ piosenka˛ powinna odtwarzać sie˛ w programie Windows Media
Player.
- Płyte˛ uczestnik przesyła na adres organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, prace˛ należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora,
podać telefon, adres e-mail oraz doła˛czyć
zgode˛ na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu (zała˛cznik nr 1).
KATEGORIA : FILM
- W kategorii FILM uczniowie biora˛ udział
indywidualnie lub w zespołach nie wie˛kszych niż trzyosobowe.
- Uczestnik zgłasza do konkursu jeden film autorski, samodzielny, niepublikowany.
- Czas trwania filmu - do 5 minut, technika
dowolna.
- Płyta DVD z nagranym
filmem powinna odtwarzać sie˛ w programie
Windows Media Player.
- Płyte˛ uczestnik przesyła na adres organizatora:
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail oraz
doła˛czyć zgode˛ na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zała˛cznik nr 1).
4. Prace zostana˛
ocenione przez jury,
które powołuja˛ organizatorzy konkursu. W
każdej z trzech kategorii
przyznane zostana˛ 3 nagrody oraz wyróżnienia.
5. Kryteria oceny:
zgodność z tematem,
oryginalność pomysłu,
styl literacki, spójność
formy i ogólne wrażenia
artystyczne.
6. Z nagrodzonymi
osobami skontaktujemy
sie˛ droga˛ mailowa˛ lub
telefonicznie.
7. Termin nadsyłania prac: 26.04.2021 r.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z
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wyrażeniem przez autora zgody na dane wizerunkowe oraz przekazanie Organizatorowi praw
autorskich do celów promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji
konkursu bez powiadamiania autora; prace przekazane na konkurs staja˛ sie˛ własnościa˛ Organizatora.
9. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez
nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja
wszystkich warunków regulaminu. Prace niezgodne z regulaminem nie be˛da˛ przyjmowane.
Przysta˛pienie do konkursu jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika oraz publikacje jego
utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi
konkursu.
10. Termin ogłoszenia wyników: 30.04.2021 r.
11. Wszelkie dodatkowe informacje na temat
konkursu pod tel. (74) 640 09 36 oraz e-mail:
multimedia@mbp.swidnica.pl

BEZPŁATNE E-BOOKI
Z UTWORAMI STANISŁAWA LEMA
NA POLONA.PL
Stanisław Lem, jeden z najlepiej znanych na
świecie polskich pisarzy XX wieku, autor najpoczytniejszych i najcze˛ściej tłumaczonych dzieł
science-fiction na świecie, został ogłoszony jednomyślnie przez Sejm literackim patronem roku
2021. Biblioteka Narodowa udoste˛pnia kilka jego utworów, wybranych w porozumieniu z synem pisarza. E-booki można bezpłatnie czytać
online lub pobrać w formatach EPUB, MOBI i
PDF z biblioteki cyfrowej polona.pl.
Żeby pobrać e-booka wystarczy klikna˛ć w
ikone˛ "Pobierz" widoczna˛ w prawym górnym
rogu i wybrać jeden z doste˛pnych formatów.
Doste˛p do utworów takich, jak:
◆ Terminus z Opowieści o pilocie Pirxie
◆ Nowa Kosmogonia z Doskonałej próżni
◆ Tragedia pralnicza z Dzienników gwiazdowych
◆ Maszyna Trurla z Cyberiady
◆ Bajka o królu Murdasie z Bajek robotów
◆ fragment z wykładu "Golem XIV" O ewolucji
◆ zbiór esejów Dialogi
◆ esej Philip K. Dick, czyli fantomatyka mimo
woli z tomu Fantastyka i futurologia
jest możliwy dzie˛ki licencjom niewyła˛cznym
uzyskanym od spadkobiercy pisarza ze środków
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Wszystkie e-booki można znaleźć na polona.pl w specjalnej kolekcji cyfrowej na Rok Stanisława Lema. Zache˛camy do lektury oraz rozpowszechniania informacji o legalnych i bezpłatnych e-bookach. Wszak to sam Lem przepowiedział powstanie czytników e-booków w powieści
Powrót z gwiazd, gdzie urza˛dzenie to nosiło nazwe˛ optonu: "Ksia˛żki to były kryształki z utrwalona˛ treścia˛. Czytać można je było przy pomocy
optonu. Był nawet podobny do ksia˛żki, ale o
jednej, jedynej stronicy mie˛dzy okładkami. Za
dotknie˛ciem pojawiały sie˛ na niej kolejne karty
tekstu".
W sobote˛, 27 marca, obchodziliśmy 15. rocznice˛ śmierci Stanisława Lema.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
"PROMOCJA WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ"
W imieniu organizatorów - Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zapraszacia˛g dalszy na str. 10
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my do udziału w konkursie "Promocja współpracy transgranicznej-współpraca transgraniczna na
obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie
mieszkańców".
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
Glacensis realizuje projekt pn. "Promocja
współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/
16_008/0002557. Celem projektu jest promocja
działalności transgranicznej Euroregionu Glacensis oraz współpracy partnerskiej. Dzie˛ki promocji dobrych praktyk oraz optymalnych działań
na rzecz rozwoju pogranicza przyczynimy sie˛ do
zwie˛kszenia poczucia przynależności mieszkańców z pograniczem polsko-czeskim. Zaprezentujemy społeczności EG, modelowe przykłady
współpracy na polsko-czeskim pograniczu. Pokażemy efekty wzajemnej współpracy i transgranicznych działań. Realizacja projektu promocyjnego be˛dzie miała bezpośredni wpływ na rozwoju świadomości i wiedzy społeczności lokalnej,
a także uświadomi mieszkańcom pogranicza, że
wszyscy korzystamy z efektów partnerstw nawia˛zanych w latach 90-tych XX wieku. Projekt
umożliwi przedstawienie ogromu kompleksowych zmian na polsko-czeskim pograniczu, które zaszły dzie˛ki wieloletniej współpracy transgranicznej.
Jednym z działań projektu jest ogłoszenie
Konkursu fotograficznego pod tytułem: "Promocja współpracy transgranicznej-współpraca
transgraniczna na obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie mieszkańców" skierowanego
do mieszkańców Euroregionu.
Idea˛ konkursu fotograficznego jest zaangażowanie mieszkańców w zaprezentowanie najciekawszych przykładów współpracy transgranicznej poprzez prezentacje˛ tych przykładów na
wykonanych fotografiach. Działania ukierunkowane na promocje˛ efektów współpracy oraz
zaangażowanie społeczności EG w realizacje˛
projektu pozwola˛ upowszechniać wiedze˛ o polsko-czeskich inicjatywach oraz roli jaka˛ pełni
Euroregion Glacensis. Zdje˛cia z konkursu be˛da˛
wykorzystywane do promocji działalności Euroregionu Glacensis na stronach internetowych
partnerów projektu. 24 wybrane zdje˛cia zostana˛
również wykorzystane w kalendarzu ksia˛żkowym na rok 2022.
Polonia informuje...

PRZEŁAMANIE I MECZ
NA ZERO Z TYŁU
Po siedmiu kolejnych porażkach piłkarze
Polonii-Stali Świdnica w końcu wkroczyli z powrotem na zwycie˛ska˛ ścieżke˛. Nasi trzecioligowcy dowodzeni przez trenera Jarosława Pedryca zasłużenie pokonali na własnym terenie
ekipe˛ Piasta Żmigród 1:0. Biało-zieloni nie opuścili ostatniego miejsca w tabeli, lecz nieco zbliżyli sie˛ już do wyprzedzaja˛cych ich zespołów.
Spotkanie miało niebagatelne znaczenie dla
obu drużyn. Dla gospodarzy był to mecz za absolutne "6 punktów" z być może bezpośrednim
rywalem w walce o utrzymanie, starciem, po
którym mieliśmy złapać nieco oddech i sie˛ przełamać. Pojedynek był również bardzo istotny dla
Piasta. Żmigrodzianie po ostatniej wygranej z
Górnikiem II Zabrze opuścili strefe˛ spadkowa˛,
ale ich przewaga nad bezpieczna˛ strefa˛ wynosiła
tylko dwa "oczka". Przed konfrontacja˛ rozgrywana˛ na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji byli bardzo pewni siebie i to być może
ich w sobote˛ zgubiło. Co ciekawe ponownie
rozjemca˛ zawodów był se˛dzia Rafał Abramowicz z KS Legnica, który prowadził także jesienny bój zakończony wynikiem 1:1.
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Spotkanie z wysokiego "C" rozpocze˛li świdniczanie. Po składnej akcji naszej drużyny z okolicy 16 metrów na strzał zdecydował sie˛ Wojciech Szuba, ale piłke˛ złapał Józef Burta. Białozieloni cze˛ściej utrzymywali sie˛ przy piłce, wykazywali wie˛cej che˛ci do gry, ale przez długi
okres brakowało postawienia kropki nad "i". W
15. minucie mogliśmy wyjść na prowadzenie, ale
futbolówka po strzale Grzegorza Borowego mine˛ła światło bramki. Odgryzać próbowali sie˛ także przeciwnicy, lecz świdnicka defensywa w
końcu była monolitem i na niewiele pozwalała
tego dnia gościom. W 18. minucie niecelnie uderzał Kornel Ciupka, a kilka minut później mieliśmy jeszcze groźnie zapowiadaja˛cy sie˛ rzut wolny z okolicy narożnika boiska. Po dośrodkowaniu Wojciecha Szuby w polu karnym przeciwników nieco sie˛ zakotłowało, lecz finalnie skończyło sie˛ tylko na zagrożeniu. Z minuty na minute˛ rosła przewaga biało-zielonych, którzy błyskawicznie doskakiwali dla rywali na ich połowie, przechwytywali piłke˛, oddalaja˛c zagrożenie od własnej bramki. Niestety cały czas brakowało tego ostatniego, dokładnego podania
otwieraja˛cego droge˛ do sieci. W 34. minucie na
prowadzenie mogli wyjść goście. Po rzucie rożnym najwyżej w góre˛ wyskoczył zawodnik gości, lecz piłka po jego uderzeniu mine˛ła światło
bramki. W końcówce pierwszej połowy próbował uderzać jeszcze Dorian Krakowski, ale został zablokowany i zakończyła sie˛ ona bezbramkowym rezultatem.
Druga odsłona rozpocze˛ła sie˛ dla nas znakomicie. Już w 47. minucie w pole karne wpadł
Dorian Krakowski i próbuja˛c mina˛ć swojego
rywale został sfaulowany, a se˛dzia wskazał na
jedenasty metr. Pewnym egzekutorem rzutu karnego okazał sie˛ Kornel Ciupka, dla którego było
to premierowe trafienie w biało-zielonych barwach w oficjalnym spotkaniu. Gospodarze nie
rezygnowali z ataków, jeszcze bardziej naciskali
na gości i mieli chrapke˛ na kolejne trafienia.
Bardzo dobra˛ zmiane˛ dał wprowadzony po przerwie Patryk Paszkowski, który co rusz zape˛dzał
sie˛ w okolice szesnastki przyjezdnych i stwarzał
niebezpieczeństwo dla bramki Józefa Burty.
Tempo meczu rosło, bowiem przeciwnicy też
chcieli szukać swoich szans na odwrócenie losów rywalizacji. W 61. minucie groźnie dośrodkowywał w nasze pole karne Daniel Stanclik, ale
Marcin Gołe˛biowski nie zdołał sie˛gna˛ć futbolówki. Trzy minuty później przeciwnicy znaleźli
sie˛ w naprawde˛ trudnym położeniu. Druga˛ żółta˛,
a w konsekwencji czerwona˛ kartka˛ ukarany został Paweł Kohut i żmigrodzianie musieli grać w
dziesia˛tke˛. Napór gospodarzy rósł, w 71. minucie dobrze z prawej flanki dogrywał Patryk Paszkowski, futbolówke˛ przytomnie przepuścił
Grzegorz Borowy wprost do nadbiegaja˛cego
Wojciecha Szuby, ale uderzenie naszego pomocnika zostało niestety zablokowane. W 76. minucie doszło do bliźniaczej akcji Doriana Krakowskiego z pierwszego fragmentu drugiej odsłony, lecz tym razem nasz skrzydłowy został powstrzymany zdaniem arbitra przepisowo przez
obrońce˛ Piasta. Świdniczanie praktycznie przez
cały mecz kontrolowali przebieg wydarzeń na
murawie, aż do doliczonego czasu gry. Wtedy w
nasze szeregi wkradło sie˛ niepotrzebnie za dużo
nerwowości. W drugiej minucie doliczonego
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czasu gry doszło w naszej szesnastce do sporego
zamieszania, które ostatecznie wyjaśnił Damian
Kasprzak. Chwile˛ później siły sie˛ wyrównały, bo
druga˛ żółta˛ kartke˛ obejrzał Maciej Diduszko. Tuż
przed końcowym gwizdkiem arbitra rywale oddali tak naprawde˛ pierwszy w tym meczu celny
strzał na nasza˛ bramke˛, lecz skutecznie interweniował Bartłomiej Kot. Ostatecznie starcie zakończyło sie˛ wygrana˛ Polonii-Stali Świdnica w
wymiarze 1:0, a komplet punktów został w Świdnicy. Po zakończeniu spotkania tradycyjnie trenerzy wybrali najlepszych zawodników tego
meczu. Świdniczanie rozpocze˛li taka˛ akcje˛ od
rundy wiosennej sezonu 2020/2021. Trener Jarosław Pedryc wskazał na młodego Jakuba Trojanowskiego, natomiast szkoleniowiec gości,
Ryszard Pietraszewski wybrał naszego bocznego obrońce˛ - Andrieja Kozachenko.
Polonia-Stal Świdnica - Piast Żmigród
1:0 (0:0)
Polonia-Stal: Kot, Kozachenko, Sowa, Kasprzak, Szydziak, Diduszko, Szuba (78’ Tragarz), Borowy, Sztylka (46’ P. Paszkowski) ,
Krakowski (90’ B. Paszkowski), Ciupka (74’
Osiadły).
źródło: poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA informuje...
23.03.2021r. godz. 3.06
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce me˛żczyzny, który przewrócił sie˛ na Placu Jana Pawła II. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie.
Me˛żczyzna uskarżał sie˛ na ból głowy, która˛
uderzył w chodnik. Natychmiast wezwano
pogotowie ratunkowe, które przewiozło poszkodowanego do szpitala.
23.03.2021r. godz. 10.51
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce spożywania alkoholu na
poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto.
Już po chwili na poczekalni pojawili sie˛
strażnicy. Degustatorom alkoholu wyjaśniono, że poczekalnia nie służy do tego typu
celów. Dwaj panowie zostali ukarani mandatami karnymi.
23.03.2021r. godz. 16.28
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Świdnicy dotycza˛ce me˛żczyzny leża˛cego w rejonie
skrzyżowania ulicy 1 Maja z ulica˛ Szpitalna˛.
Skierowany na miejsce patrol potwierdził
zgłoszenie. Me˛żczyzna uskarżał sie˛ na silne
bóle miednicy. Niestety nie udało uzyskać od
niego wie˛cej informacji, gdyż prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. Na miejsce
wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło me˛żczyzne˛ do szpitala.
24.03.2021r. godz. 16.52
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce starszej kobiety,
która przebywała w sklepie przy ulicy Wrocławskiej. Osoba ta nie wiedziała jak sie˛ tam
znalazła, ani też gdzie mieszka. Skierowani
na miejsce strażnicy ustalili dane personalne
kobiety, która˛ odwieziono do miejsca zamieszkania i przekazano dorosłemu domownikowi.
24.03.2021r. godz. 16.53
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce grupy młodzieży (w tym
również chłopców), która weszła do damskiej toalety na poczekalni PKP Świdnica
Miasto. W zwia˛zku z faktem, iż w ostatnim
okresie poczekalnia ta stała sie˛ miejscem
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spotkań młodzieży i cze˛stych przypadków
dewastacji infrastruktury dworca, na miejsce
skierowano patrol straży miejskiej. Tym razem nie doszło do powstania żadnej szkody.
Młodzież opuściła poczekalnie˛.
25.03.2021r. godz. 10.37
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca miasta dotycza˛ce
kobiety w podeszłym wieku, która przewróciła
sie˛ na przystanku przy ulicy Westerplatte. Natychmiast skierowano tam patrol straży miejskiej.
Funkcjonariusze stwierdzili, że 83 letnia kobieta
prawdopodobnie złamała re˛ke˛ oraz doznała urazu twarzy.
info: sm.swidnica.pl

WIZYTA W URZE˛DZIE
SKARBOWYM TYLKO
PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI
Naczelnik Urze˛du Skarbowego w Świdnicy
informuje, że w zwia˛zku z istnieja˛ca˛ sytuacja˛
epidemiczna˛, przed wizyta˛ w urze˛dzie konieczna jest rezerwacja terminu i godziny wizyty na
stronie podatki.gov.pl lub telefonicznie dzwonia˛c na numery: 784 330 663, 784 330 768.
Dzie˛ki rezerwacji wizyt be˛dziemy mogli zadbać o Państwa bezpieczeństwo oraz skrócić
czas oczekiwania na załatwienie sprawy.
Bez umawiania wizyty dokumenty można
złożyć w urnie wystawionej w urze˛dzie - bez
potwierdzenia odbioru.
Zapewniamy stała˛ obsługe˛ podatników.
Przypominamy, że wiele spraw z urze˛dem skarbowym można załatwić online i bez wychodzenia z domu. Zache˛camy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu
na podatki.gov.pl, przez e-Urza˛d Skarbowy i
e-Deklaracje.
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GMINA ŚWIDNICA
DOBIEGA KOŃCA REMONT
ŚWIETLICY W PSZENNIE
Na świetlicy w Pszennie trwaja˛ ostatnie prace
remontowe zwia˛zane z modernizacja˛ budynku w
ramach projektu pn. "Dostosowanie obiektu
świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia
nowych form działalności kulturalnej przez
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Świdnicy".
Zakres wykonywanych prac obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej, przebudowa
zaplecza kuchennego i sanitarnego, wykonanie
wentylacji grawitacyjnej, wymiane˛ wewne˛trznej
instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi, wymiane˛ posadzek, remont tynków wewne˛trznych, wykonanie sufitów podwieszanych,
remont sanitariatów, malowanie ścian i sufitów.
Wykonawca˛ zadania jest wyłonione w drodze przetargu Przedsie˛biorstwo Wielobranżowe
MAX Dumicz Leszek Sp. jawna.
Całkowita wartość projektu: 1 068 542,20
Wartość dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośla˛skiego na
lata 2014-2020: 532 730,49 zł.

KOLEJNA DROGA GMINNA
POWSTAJE TYM RAZEM
W WITOSZOWIE DOLNYM
W Witoszowie Dolnym, w rejonie od skrzyżowania do cmentarza, powstaje nowa, gminna
droga publiczna (nr 112503D). Zakres zadania, poza wykonaniem nawierzchni asfaltowej, obejmuje także wykonanie pełnej infrastruktury wodocia˛gowej i kanalizacyjnej, a
także oświetlenia.

Obecnie na miejscu trwaja˛ prace zwia˛zane z
odwodnieniem terenu z wód gruntowych, co jest
niezbe˛dne, aby przejść do dalszych czynności
zwia˛zanych z wykonaniem podbudowy nawierzchni.
Dodatkowo w trakcie prac uporza˛dkowany
zostanie teren w pobliżu cmentarza. Be˛dzie to
miejsce na parking.
Warto wspomnieć, że tereny wokół powstaja˛cej drogi to w zdecydowanej wie˛kszości tereny
budowlane. Asfaltowa, bezpieczna droga przyczyni sie˛ wie˛c zatem z pewnościa˛ do atrakcyjności tego obszaru Witoszowa Dolnego.
Wartość inwestycji to ok. 2 600 tys. zł z czego
1 759 tys. zł, to środki pochodza˛ce z Funduszu
Dróg Samorza˛dowych.

WOLONTARIAT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W LUTOMI DOLNEJ
Na przełomie lutego i marca 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej z
inicjatywy ósmoklasistek - Weroniki Bałos i Natalii Legut we współpracy z Samorza˛dem Szkolnym zorganizowali zbiórke˛ środków czystości
do schroniska dla osób bezdomnych w Świdnicy.
30.03.2021 r. wolontariusze spotkali sie˛ z
osobami bezdomnymi, gdzie zostały przekazane
dary zebrane przez uczniów naszej szkoły. Jest to
cia˛g dalszy na str. 12
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kolejna inicjatywa, kiedy nasi młodzi wolontariusze organizuja˛ taka˛ pomoc - mówi Edyta Zerka- opiekunka koła . Tradycja˛ naszej szkoły jest
to, że uczmy nie dla samej wiedzy, ale przede
wszystkim dla życia, dlatego stawiamy na empatie˛, potrzebe˛ zauważenia drugiego człowieka.
Ponadto, korzystaja˛c z okazji, ósmoklasiści złożyli tradycyjne życzenia z okazji zbliżaja˛cych sie˛
Świa˛t Wielkanocnych. Kierownictwo, kadra
oraz mieszkańcy ośrodka serdeczne podzie˛kowali przede wszystkim pamie˛ć i dobre serce.

W GMINIE ŚWIDNICA POWSTAJA˛
PRZEPIE˛KNE OZDOBY
WIELKANOCNE W WYKONANIU
PAŃ Z KGW
Stroiki, pisanki, palmy oraz szydełkowe zaja˛czki to tylko niektóre z wyja˛tkowych, re˛cznie
wykonywanych ozdób, jakie na Świe˛ta Wielkiej
Nocy przygotowuja˛ panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Świdnica.
Te misternie wykonane ozdoby to prawdziwe arcydzieła. Przygotowania do Wielkanocy
gospodynie zaczynaja˛ już na kilka miesie˛cy
przed świe˛tami. Wtedy powstaja˛ plecione kolorowe kwiaty z bibuły, którymi potem dekoruja˛
palmy. Ich tworzenie to pie˛kna tradycja na stałe
wpisana w kalendarz naszych KGW. Do wykonywania palm Panie wykorzystuja˛ zielone gała˛zki takie jak bukszpan , borowine˛, kocanke˛, trzcine˛ czy trawe˛ ła˛kowa˛ oraz wcześniej przygotowane kwiaty z bibuły.
Oprócz palm, wśród wielkanocnych ozdób
nie może zabrakna˛c również pisanek przygotowywanych za pomoca˛ wielu technik. Pocza˛wszy
od tych tradycyjnych farbowanych w łupinach
cebuli poprzez drapanki, a skończywszy na tych
bardziej nowoczesnych jak jaja zdobione metoda˛
decoupage czy wsta˛żkami. Mówia˛c o ozdobach
wielkanocnych gospodyń z gminy Świdnica nie
sposób nie wspomnieć o szydełkowych re˛kodziełach. Kordonkowe pisanki, kurki, zaja˛czki
czy też koszyczki na świe˛conke˛ to prawdziwe
dzieła sztuki wychodza˛ce spod ra˛k naszych utalentowanych pań z KGW.
Świe˛ta Wielkiej Nocy to wyja˛tkowy czas, w
którym symboliczne obrze˛dy religijne, tradycje
ludowe, oraz kolorowy świat przyrody splataja˛
sie˛ w jedno. Zawsze warto obserwować te przemiany, warto pamie˛tać i kontynuować te tradycje
w swoich domach.

250 TYS. ZŁ NA BUDOWE˛
CHODNIKÓW PRZY DROGACH
POWIATOWYCH
Władze gminy Świdnica od lat wspieraja˛
budowe˛ chodników przy drogach powiatowych.
Naszym nadrze˛dnym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, szczególnie osób, które poruszaja˛ sie˛ po drogach o wzmożonym nate˛żeniu
ruchu kołowego. Dlatego też tegorocznym budżecie gminy zostanie przeznaczonych kolejne
250 tys. zł. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy
Świdnica radni przyje˛li uchwałe˛ w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi świdnickiego z przeznaczeniem na realizacje˛ zadania
publicznego zwianego z budowa˛ chodników
przy drogach powiatowych na terenie gminy
Świdnica.
Dla przypomnienia. Na przestrzeni tylko
dwóch ostatnich lat z budżetu gminy zostało
wydanych pół miliona złotych. W miejscowości
Bystrzyca Górna wykonano budowe˛ chodnika
oraz przystanku autobusowego z przejściem dla
pieszych i oznakowaniem przy drodze powiatowej nr 2876D. Natomiast w sołectwie Pogorzała
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cia˛g dalszy ze str. 11
zakończono budowe˛ chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D. Inwestycje realizowane były
przy współudziale finansowym gminy Świdnica
w kwocie 250 tys. zł.

STRAŻACY OCHOTNICY
DOSTARCZYLI 6650 SZT. ULOTEK
INFORMACYJNYCH NT.
SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19
Zawsze możemy liczyć na pomoc strażaków
ochotników, w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. W tym tygodniu 135 strażaków ochotników z 8 gminnych jednostek OSP wspierało
działania informacyjne w ramach Narodowego
Programu Szczepień. Od 19 marca strażacy
ochotnicy przekazali 6650 ulotek mieszkańcom
naszej gminy, w ramach akcji #SZCZEPIMYSIE.
Broszury, oznakowane numerem telefonu do
koordynatora gminnej akcji szczepień zawieraja˛
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podstawowe informacje o sposobach zapisania
sie˛ na szczepienie i możliwościach uzyskania
pomocy w transporcie do punktu szczepień.
Dzie˛ki pomocy ze strony ochotniczych straży pożarnych osoby wykluczone cyfrowo, które
nie korzystaja˛ z internetu, cze˛sto samotne mogły
otrzymać kompleksowa˛ informacje˛.
Przypominamy, że w ramach Narodowego
Programu Szczepień strażacy pomagaja˛ dotrzeć
do punktów szczepień przeciw COVID-19 osobom, które nie maja˛ możliwości dotarcia we
własnym zakresie.

LAUREATKA I FINALISTKA
KONKURSU ZDOLNY ŚLA˛ZAK
Z JE˛ZYKA NIEMIECKIEGO
Marysia Muszewska uczennica z klasy VIII
Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym już
po raz drugi została laureatka˛ konkursu je˛zyka
niemieckiego zDolny Śla˛zak, a Oliver Boesl z
klasy VI uzyskał tytuł finalisty w tym prestiżowym konkursie.
Finał, czyli ostatni etap tego konkursu po
eliminacjach szkolnych i powiatowych, odbył sie˛
12 marca 2021r. we Wrocławiu. Wzie˛ło w nim
udział 47 uczestników ze szkół podstawowych
województwa dolnośla˛skiego, w tym dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym.
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Uzdolnieni je˛zykowo uczniowie musieli wykazać sie˛ bardzo dobrymi umieje˛tnościami je˛zykowymi i duża˛ wiedza˛. Finał konkursu miał forme˛ pisemna˛, test konkursowy sprawdzał umieje˛tność czytania i słuchania ze zrozumieniem, pisania, wiedze˛ na temat krajów niemieckiego obszaru je˛zykowego, znajomość bardziej zaawansowanej gramatyki i leksyki, a także znajomość
treści wyznaczonej lektury, która˛ uczniowie musieli przeczytać w je˛zyku niemieckim.
Marysia jest wśród 24 uczniów nagrodzonych tytułem laureata. Tytuł ten uprawnia ja˛ mie˛dzy innymi do przyje˛cia w pierwszej kolejności
do publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz
zwolnienia z trzeciej cze˛ści egzaminu ósmoklasisty - je˛zyka obcego.
Organizatorem konkursów przedmiotowych
zDolny Śla˛zak jest Dolnośla˛ski Kurator Oświaty
we współpracy z samorza˛dem Województwa
Dolnośla˛skiego i Dolnośla˛skim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Konkursy zDolny Śla˛zak sa˛ realizowane w
ramach Dolnośla˛skiego Systemu Wspierania
Uzdolnień i sa˛ skierowane do uczniów szkół
podstawowych województwa dolnośla˛skiego.

GMINY GÓRSKIE OTRZYMAJA˛
RZA˛DOWA˛ POMOC. 6,7 MLN ZŁ
TRAFI DO GMINY ŚWIDNICA
Znamy wyniki naboru na wsparcie przeznaczone dla gmin górskich w ramach Funduszu
Inicjatyw Lokalnych. Gmina Świdnica znalazł
sie˛ na 34 miejscu i otrzyma ponad 6,7 mln zł. z
przeznaczeniem na realizacje˛ inwestycji.
Rza˛dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
(RFIL) to program, w ramach którego rza˛dowe
środki trafiaja˛ do gmin, powiatów i miast w całej
Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie
jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Na co be˛dzie można przeznaczyć wsparcie?
Środki przekazane przez rza˛d be˛dzie można
wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje,
m.in. budowe˛ żłobków, przedszkoli czy drogi - a
także inne niezbe˛dne lokalnie działania.

GMINA DBA O OCHRONE˛
ZABYTKÓW SAKRALNYCH
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami jest
jednym z wielu zadań jednostek samorza˛du terytorialnego, przede wszystkim gmin, o czym mówi
wprost art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorza˛dzie
gminnym. Samorza˛d gminy Świdnica przywia˛zuje
bardzo duża˛ wage˛ do zabytków. Podczas ostatniej
sesji Rady Gminy Świdnica, radni podje˛li m.in. 5
uchwał w sprawie udzielenia dotacji z budżetu
gminy Świdnica w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
W ostatnich latach, dzie˛ki zaangażowaniu i
wsparciu ze strony samorza˛du gminy Świdnica
obiekty sakralne przechodziły gruntowne, konserwatorskie remonty. W okresie od 2006 do
2020 z budżetu gminy Świdnica przyznano 66
dotacji na ła˛czna˛ kwote˛ ponad 1,13 mln zł. W tym
roku, decyzja˛ Rady Gminy Świdnica kolejne 150
tys. zostanie przeznaczonych w formie dotacji z
budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków.
Lista beneficjentów, którzy w tym roku budżetowym otrzymaja˛ wsparcie finansowe.
Parafia pw. Najświe˛tszej Maryi Panny Cze˛stochowskiej w Bojanicach - kościół pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - dotacja w wysokości 40 tys. zł na remont dachu
cze˛ść północna i wschodnia.
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Parafia pw. św. Anny w Grodziszczu -dotacja
w wysokości 35 tys. zł na II etap remontu elewacji kościoła parafialnego.
Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Lutomi Dolnej - dotacja w wysokości 35 tys. zł na
II etap wymiany instalacji elektrycznej
Parafia pw. św. Mikołaja w Pszennie - dotacja
w wysokości 40 tys. zł na prace konserwatorskie
przy ołtarzu w kościele parafialnym
Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - kościół pw. św. Marcina w Gogołowie dotacja w wysokości 20 tys. zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu filialnym w Gogołowie.

POROZUMIENIE DWÓCH GMIN
Rada Gminy Świdnica podje˛ła uchwałe˛ w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomie˛dzy gmina˛ Świdnica i gmina˛ Marcinowice dla podje˛cia wspólnych działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa przejazdu w cia˛gu drogi transportu rolnego Niegoszów-Panków,
na odcinku położonym w obre˛bie Gruszów (gmina Marcinowice).
Na odcinku drogi o nawierzchni asfaltowej o
długości blisko 2,5 km, która przebudowana została w roku ubiegłym, wyste˛puje brak cia˛głości
o długości ok. 400 mb obejmuja˛cy obre˛b Gruszów. W tym miejscu powstanie nawierzchnia
utwardzona, która poprawi bezpieczeństwo w
ruchu drogowym. Zgodnie z ustaleniami mie˛dzy
gminami, w przyszłym, 2022 roku do gminy
Marcinowice należeć be˛dzie wykonanie nawierzchni asfaltowej. W chwili obecnej na miejscu
prowadzone sa˛ jeszcze prace zwia˛zane z wykonaniem rowów i poboczy.

ORYGINALNE DEKORACJE
WIELKANOCNE
W Warsztatach Terapii Zaje˛ciowej w Mokrzeszowie ujawniło sie˛ wiele talentów. Uczestnicy z sukcesem prowadza˛ Radio SOVO, o czym
informowaliśmy w styczniu tego roku. Ponadto
niepełnosprawni nie tylko ucza˛ sie˛ umieje˛tności
przydanych w samodzielnym życiu, ale także
pracuja˛. Co prawda nie jest to praca zarobkowa,
ale wspaniałe wyroby re˛kodzielnicze z pewnościa˛ ozdobia˛ stoły wielkanocne przed świe˛tami
Zmartwychwstania Pańskiego.

KONKURS O NAGRODE˛
MAŁŻONKI PREZYDENTA RP
Koło Gospodyń Wiejskich w Lutomi Dolnej
powstało w 1946 roku. Liczne kiermasze, festyny, spotkania z ich udziałem, pozwalaja˛ na obcowanie z piele˛gnowana˛ przez członkinie polska˛
tradycja˛. Działalność KGW Lutomia przyczynia
sie˛ do budowania lokalnych , mie˛dzypokoleniowych wie˛zi, a dodatkowo edukuje, daje rozrywke˛, a także promuje sołectwo i gmine˛ Świdnica.
Zdecydowanie zasłużona˛ wie˛c byłaby nagroda w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich
o Nagrode˛ Małżonki Prezydenta RP, w którym
w/w KGW bierze udział.
Celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym
oraz edukacyjnym. W ramach konkursu wyłonione zostana˛ najlepsze w Polsce KGW, których
działalność przyczynia sie˛ do budowania lokal-
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nych wie˛zi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. Ogłoszenie zwycie˛zców Konkursu oraz wre˛czenie nagród nasta˛pi podczas
Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie.
Życzymy sukcesu i trzymamy kciuki! Zanim
jednak ogłoszone zostana˛ wyniki konkursu, zache˛camy do zapoznania sie˛ z obszernym opisem
działalności Koła.
***
Koło Gospodyń Wiejskich Lutomia powstało
w 1946 r. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Lutomia podejmuja˛ wiele działań, które wpływaja˛ na
rozwój ich "małej ojczyzny". Zawsze che˛tnie uczestnicza˛ w różnego rodzaju kiermaszach, festynach
i spotkaniach, piele˛gnuja˛c polska˛ tradycje i promuja˛c swoje sołectwo. Zadaniem Koła jest organizowanie kursów, wystaw, pokazów, prelekcji, konkursów, których celem było podniesienie wiedzy i
umieje˛tności kobiet zwia˛zanych z ich pozycja˛ w
rodzinie, gospodarstwie i zmieniaja˛ca˛ sie˛ rola˛ w
życiu publicznym. Ich inicjatywy skierowane sa˛ nie
tylko do kobiet ze wsi Lutomia Dolna, ale do całej
lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzgle˛dnieniem seniorów i dzieci. To dla nich organizuja˛
wszelkie spotkania, warsztaty czy wyjazdy. W 2018
roku Panie uczestniczyły w realizacji I Edycji Programu Edukacja do starości-Nawzajem Sobie Potrzebni"- jako seniorki edukatorki w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej uczyły młodsze pokolenie
tradycji naszego regionu.
Podejmuja˛ również doroczne inicjatywy kulturalne maja˛ce na celu kultywowanie regionalnych
zwyczajów i obrze˛dów, takie jak: coroczne plecenie
wieńca dożynkowego, pomoc w organizacji dożynek parafialnych i gminnych, przygotowanie straganu dożynkowego, na którym sprzedawane sa˛
przygotowane własne produkty, np.: dżemy, soki,
chleb wiejski, ciasta. Wszystkie te produkty przygotowane sa˛ ekologicznych składników, z przydomowych ogródków, sadów i pól.
Niejednokrotnie Panie z KGW reprezentowały nasz region na Dożynkach Prezydenckich
w Spale. Ponadto w cia˛gu roku z udziałem Koła
organizowane sa˛ różne imprezy okolicznościowe m.in. Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień
Dziecka czy też Dożynki Wiejskie .Tradycja˛ stało sie˛ już, że każdego roku KGW bierze udział w
konkursie organizowanym przez Świdnicki
Ośrodek Kultury w konkursie "Palm Wielkanocnych" i zajmuje I miejsce. Palma przygotowywana jest z naturalnych materiałów, a panie własnore˛cznie wykonuja˛ kwiaty z bibuły i krepiny i
przedstawia cztery pory roku.
KGW Lutomia bardzo che˛tnie uczestniczy
w różnych akcjach charytatywnych. Jego działalność jest niezwykle potrzebna i doceniana przez
lokalna˛ społeczność. Panie z KGW aktywnie
korzystaja˛ z kursów szkoleniowych organizowanych przez DODR Wrocław, biora˛ również
udział w konkursach potraw regionalnych, gdzie
cze˛sto zajmujemy czołowe miejsca.
KGW współpracuje z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Rekreacji w Świdnicy, gmina˛ Żukowo,
LGD "Szlakiem Granitu" oraz organizacjami pozarza˛dowymi działaja˛cymi na terenie gminy Świdnica.
W 2018 r. Koło dokonało wpisu do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencje˛ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i
otrzymuje dotacje˛ z budżetu państwa na swoje
cele statutowe. Dzie˛ki dofinansowaniu z ARiMR
udało sie˛ uzupełnić nie tylko brakuja˛ce stroje, ale
i zastawe˛ oraz niezbe˛dne sprze˛ty, które ułatwiaja˛
prace KGW. Nie bez znaczenia jest pomoc gminy
Świdnica, która również wspiera działalność Koła oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacyjnego w Świdnicy, który użycza siedziby
i zaplecza kuchennego.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

OGŁOSZENIA
DROBNE
Redakcja nie ponosi 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 W cia˛gu kilku najbliższych dni
be˛dziesz bardzo zapracowany. Trzeba be˛dzie pogodzić obowia˛zki zawodowe i rodzinne. Postaraj sie˛ podejść do nich ze spokojem. Napie˛ta atmosfera nie sprzyja Twojemu dobremu nastrojowi. Kłopoty finansowe już wkrótce zostana˛ rozwia˛zane. Nie
warto sie˛ wie˛c teraz nimi przejmować.
BYK Poczujesz sie˛ bardzo samotny i be˛dziesz
szukał oparcia i poczucia bezpieczeństwa w
gronie przyjaciół. Nie rób niczego na siłe˛. Narzucanie swojego towarzystwa nie wzbudza
zwykle pozytywnych uczuć. Znajdź sobie jakiś
cel, jakieś zaje˛cie, a zobaczysz, że nie jesteś tak
do końca sam. W pracy pojawia˛ sie˛ nowe zadania. Trzeba sie˛ be˛dzie ostro przyłożyć.
BLIŹNIE˛TA Kłótnia z partnerem wisi w powietrzu. Daj mu troche˛ swobody. Nie może
cia˛gle ze wszystkiego Ci sie˛ spowiadać. Czuje
sie˛ przez to osaczony. Zajmij sie˛ ważnymi,
zaległymi sprawami, które trzeba jak najszybciej załatwić. Robia˛c zakupy na najbliższy
weekend pamie˛taj, aby nie kupować rzeczy,
bez których możesz sie˛ obejść.
RAK Be˛dziesz sie˛ przygotowywał do jakiegoś ważnego wydarzenia. Poświe˛cisz na to

mnóstwo czasu i pienie˛dzy. Wysiłek jednak
sie˛ opłaci. Miło be˛dzie widzieć radość w
oczach ukochanej osoby. Nie przejmuj sie˛
atmosfera˛ w pracy. Wkrótce sprawa sie˛ wyjaśni, a winni zostana˛ upomnieni. Nie traktuj tego tak osobiście.
LEW W obecnej sytuacji powinieneś liczyć
tylko na siebie. Nikt nie weźmie za Ciebie
odpowiedzialności. Naważyłeś piwa i teraz
sam musisz je wypić. Im szybciej to zrobisz,
tym lepiej. Praca zawodowa przyniesie Ci
wiele satysfakcji. Może otrzymasz nawet
upragniona˛ podwyżke˛. Twoje ostatnie osia˛gnie˛cia z pewnościa˛ zostana˛ zauważone.
PANNA Be˛dziesz miał bardzo dobre dni.
Dopisze Ci szcze˛ście w interesach lub grach
losowych. Warto pomyśleć wie˛c o jakiś inwestycjach. Udane życie osobiste be˛dzie
nape˛dzało Cie˛ do działania i sprawiało, że
problemy potraktujesz z przymrużeniem
oka. Łatwiej pokonasz wie˛c przeciwności,
jakie spotkasz na swej drodze w nadchodza˛cych dniach.
WAGA Ktoś liczy na Twoja˛ pomoc. Nie powinieneś sie˛ teraz odwracać od tej osoby. Jesteś jej jedyna˛ szansa˛ na wyjście z trudnej
sytuacji. Swoja˛ decyzje˛ koniecznie skonsultuj
z partnerem. Nie warto robić z tego przed nim
tajemnicy. W pia˛tek zrobisz upragnione zakupy. Poprawisz sobie tym humor.

SKORPION Ktoś be˛dzie chciał obarczyć
Cie˛ zbyt duża˛ odpowiedzialnościa˛. Nie poddawaj sie˛ naciskom. Twoje sprawy i da˛żenia
też sa˛ ważne. Nie możesz ich teraz zaniedbać.
Zaproponuj swa˛ pomoc, ale nie bierz na siebie
wszystkiego. W kontaktach z partnerem ba˛dź
uczciwy i otwarty. Wszelkie niedomówienia
moga˛ być zala˛żkiem konfliktu.
STRZELEC W pracy nareszcie coś sie˛ ruszy. Pojawia˛ sie˛ nowe zlecenia, które pozwola˛ Ci zreperować nadszarpnie˛ty budżet.
Spotkania w gronie przyjaciół zaowocuja˛
plotkami na Twój temat. Postaraj sie˛ wie˛c
trzymać je˛zyk na wodzy. Nie musisz tyle o
sobie opowiadać. Naucz sie˛ słuchać co mówia˛ inni i wycia˛gać z tego wnioski.
KOZIOROŻEC Spotkasz dawnego przyjaciela. To spotkanie spowoduje, że be˛dziesz dużo myślał o przeszłości i o tym, jak
potoczyło sie˛ Twoje życie. Zapragniesz jakiś korzystnych zmian. Postaraj sie˛ te pragnienia wprowadzić do rzeczywistości. Naprawde˛ jest to możliwe przy odrobinie wysiłku z Twojej strony.
WODNIK Pochłonie Cie˛ porza˛dkowanie
swoich spraw. Be˛dziesz chciał jak najszybciej sie˛ ze wszystkim uporać, bo w Twojej
głowie rodza˛ sie˛ już nowe, wspaniałe pomysły, którym chciałbyś sie˛ poświe˛cić. Postaraj
sie˛ unikać kontaktu z osoba˛ spod znaku Wagi, która jest cia˛gle niezadowolona i narzeka. Ma na Ciebie zły wpływ.
RYBY Szczera rozmowa z kimś spod znaku
Byka spowoduje, że nareszcie zaczniesz doceniać to, co masz. Uświadomisz sobie, jak
wielkim jesteś szcze˛ściarzem i że przejściowe kłopoty z pienie˛dzmi to jeszcze nie koniec świata. Zaczniesz myśleć pozytywnie .
Postaraj sie˛ też wie˛cej czasu poświe˛cić swoim bliskim.

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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