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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˛.
OBIADY CZWARTKOWE - FELIETONY KULINARNE NA 3 MAJA
19.04-03.05.2021
O obiadach czwartkowych zapewne wszyscy słyszeli. Organizował je Król Stanisław
August Poniatowski. Przez dekade˛ w każdy
czwartek na kilkugodzinne obiady zapraszani byli artyści, rzeźbiarze, literaci, malarze,
poeci. O nich opowiedza˛ felietony co tydzień publikowane na stronie ŚOK-u.
Miejsce: online, organizator: ŚOK
FAMILIJNE WARSZTATY PLASTYCZNE: ZWIERZE˛ W GARŚCI
22.04-20.05.2021
Już w czwartek zapraszamy na nowa˛, wyja˛tkowa˛ odsłone˛ Familijnych Warsztatów Plastycznych. W formie krótkich odcinków zakończonych wyja˛tkowa˛ niespodzianka˛ dowiecie sie˛, jak, wykorzystuja˛c jedynie własna˛ dłoń i najprostsze narze˛dzia do rysowania, stworzyć na papierze sympatycznego
zwierzaka.
Miejsce: online, organizator: ŚOK
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KONIEC REMONTU
KRASZOWICKIEJ
W pia˛tek, 23 kwietnia przywrócony zostanie
ruch na ulicyKraszowickiej na odcinku od ulicy
Działkowej do ulicy Bystrzyckiej. Autobusy
miejskie wróca˛ na ulice˛ Kraszowicka˛od soboty,
24 kwietnia. Tym samym obsługiwane be˛da˛
przystanki na ul. Przyjaźni, ul. Kraszowicka /biblioteka, ul. Kraszowicka/ Działkowa, ul. Bystrzycka/przejazd kolejowy.
W ramach inwestycji przebudowana została
nawierzchnia jezdni, powstały nowe chodniki,
ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa i
oświetlenie uliczne.
Wykonawca˛ robót drogowych była wyłoniona
w drodze przetargu firma HYPMAR. Wartość tego
etapu prac to prawie 3 miliony złotych . Całość
inwestycji to kwota ponad 6,5 miliona złotych.
Zadanie dofinansowane zostało w ramach
Funduszu Dróg Samorza˛dowych. Miastu przy-

21 kwietnia do 5 maja 2021 r. be˛dzie ja˛ można
zobaczyć m.in. w Świdnicy.
Wystawa składa sie˛ z modułów ukazuja˛cych
historie˛ rolniczej "Solidarności" w Polsce oraz
modułu regionalnego, opowiadaja˛cego na trzech
planszach rozwój rolniczej Solidarności na Dolnym Śla˛sku i Śla˛sku Opolskim.Plansza pierwsza
przedstawia dwa nurty zwia˛zkowe dolnośla˛skiej
Solidarności rolniczej, plansza druga - walke˛ o
rejestracje˛ Solidarności rolniczej i rozwój struktur na Dolnym Śla˛sku, plansza trzecia - Solidarność rolnicza˛ na Śla˛sku Opolskim.
Chłopski opór przeciwko komunistycznym
rza˛dom, wyrażaja˛cy sie˛ poparciem dla Polskiego
Stronnictwa Ludowego w latach 1945-1947 i
sprzeciwem wobec kolektywizacji (PRL była jedynym państwem w sowieckim bloku, w którym
nie udało sie˛ jej przeprowadzić) stanowił istotny
element tradycji polskiej wsi. Wspieranie przez
rza˛dy PZPR niewydolnej własności państwowej
i "spółdzielczej", liczne absurdy gospodarcze i
administracyjne uderzały w interesy rolników, w
re˛kach których było 80 proc. ziemi. Niezadowolenie powie˛kszył jeszcze kryzys gospodarczy
drugiej połowy lat 70. XX wieku.
W takiej atmosferze rodziły sie˛ inicjatywy
opozycyjne na wsi. Powstał m.in. Tymczasowy

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

znano dotacje˛ w wysokości 50 % kosztów inwestycji.

WYSTAWA W RYNKU
Na 40-lecie narodzin niezależnego ruchu
chłopskiego IPN przygotował plenerowa˛ wystawe˛ "TU rodziła sie˛ Solidarność Rolników". Od

Komitet Niezależnego Zwia˛zku Zawodowego
Rolników. W grudniu 1980 r. rolnicy z Bieszczad
rozpocze˛li strajk okupacyjny w Ustrzykach Dolnych. Domagali sie˛ m .in. rejestracji NSZZ Rolników "Solidarność Wiejska" oraz spełnienia lokalnych postulatów. Mimo pacyfikacji przez milicje˛ był on kontynuowany wspólnie z protestuja˛cymi w Rzeszowie.

R E K LAMA

AKTYWNA

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

S³awomir Zerka

2 MAJA ŚWIE˛TO FLAGI.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE MOJA
BIAŁO-CZERWONA

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)
tel. 74 851 42 35, 601 299 327
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

Już niedługo drugi maja, czyli Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina Świdnica
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu
i Rekreacji zapraszaja˛ do wzie˛cia udziału w
konkursie plastycznym "Moja BIAŁOCZERWONA".

czêœci
-

serwis

grza³ki
- sitka i no¿e do
maszynek do miêsa
³o¿yska
- ig³y, szpulki
termostaty
- stopki do maszyn
elektropompki
worki do odkurzaczy do szycia

... oraz wiele innych czêœci
do sprzêtu AGD

www.eldomik.pl
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Na dolnośla˛skiej wsi niezależne organizacje
zawodowe tworzono od 1 września 1980 r. Zala˛żkiem pierwszej był punkt informacyjny Chłopski Komitet Inicjatywy Społecznej w Ciepłowodach w województwie wałbrzyskim, z którego rozwina˛ł sie˛ Chłopski NSZZ "Solidarność
Chłopska". Jego ogniwa organizowano jesienia˛
1980 r. w całym regionie.
W latach 1980-1981 "Solidarność" rolnicza
prowadziła w regionie akcje informacyjne, solidarnie wspierała protesty rolnicze w Polsce m.in.
w Ustrzykach Dolnych, Rzeszowie, Bydgoszczy
oraz organizowała własne akcje np. głodówke˛ w
Świdnicy.
Akcja˛ wspieraja˛ca˛ negocjacje rolników w
Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie była prowadzona od 27 stycznia 1981 r. głodówka "Solidarności Chłopskiej" w Świdnicy. Miała ona wielki
rezonans społeczny. Zakończono ja˛ 10 lutego,
gdy z wycieńczenia ostatni uczestnicy trafili do
Szpitala Kolejowego we Wrocławiu.
Na fali ogólnopolskich protestów RI "S"
przeciwko polityce rolnej PRL w dniach 17 listopada - 13 grudnia 1981 r. działacze RI "S" województwa wałbrzyskiego prowadzili strajk okupacyjny w budynku Wojewódzkiego Zarza˛du
Kółek i Organizacji Rolniczych w Świdnicy.
Wystawe˛ w Świdnicy można bezpłatnie
ogla˛dać na Rynku (naprzeciwko teatru) od 21
kwietnia do 5 maja. Prosimy o przestrzeganie
przepisów pandemicznych - zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego i przebywanie
w maseczkach zakrywaja˛cych usta i nos.

SPIS POWSZECHNY
Gminne Biuro Spisowe w Świdnicy informuje, że od 19 kwietnia br. stanowisko do SA-
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MOSPISU INTERNETOWEGO w Urze˛dzie
Miejskim w Świdnicy be˛dzie czynne od poniedziałku do pia˛tku, w godzinach od 8.00 do 11.00.
Od 4 maja br. prace˛ rozpoczna˛ rachmistrzowie spisowi. Z uwagi na epidemie˛ wywiady bezpośrednie nie be˛da˛ realizowane do odwołania, w
zwia˛zku z czym rachmistrzowie be˛da˛ dokonywać spisu telefonicznie.
Tożsamość rachmistrza można zweryfikować pod numerami telefonów: (22) 279 99 99
(infolinia GUS) oraz (74) 856 28 20, (74) 856
28 84 (Gminne Biuro Spisowe).

ŚWIDNICA GOTOWA
DO SZCZEPIEŃ
Świdnica przygotowuje sie˛ do otwarcia punktu szczepień w hali lodowiska na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Śla˛skiej 33. Jego obsługe˛ zapewni wyspecjalizowana kadra medyczna z przychodni "Eskulap".
Koordynatorem działań be˛dzie Piotr Pamuła, zaste˛pca komendanta hufca ZHP w Świdnicy.
Trwaja˛ ostatnie prace - na hali ustawiane sa˛ boksy, które oddziela˛ poczekalnie od punktów
szczepień.
- Miasto be˛dzie gotowe do uruchomienia
punktu 19 kwietnia. Jednak to od kiedy zacznie
cia˛g dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku
przedszkolnym oraz uczniów klas I-VIII
szkół podstawowych z terenu gminy Świdnica. Zadanie polega na wykonaniu polskiej
flagi, dowolna˛ technika˛ i umieszczenie jej w
oknie domu, mieszkania, a naste˛pnie przesłania zdje˛cia na adres wskazany w regulaminie konkursu. Udział w konkursie jest
bezpłatny.
Dla laureatów przewidziane sa˛ cenne nagrody oraz dyplomy.
REGULAMIN KONKURSU
I. ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
II. CELE KONKURSU:
1. Promowanie obchodzenia świa˛t narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi
państwowej;
2. Budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy o polskiej
fladze i polskich barwach narodowych
wśród dzieci i młodzieży z Gminy Świdnica.
3. Wzmacnianie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży.
4. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk
plastycznych, rozwijanie umieje˛tności plastycznych i manualnych.
5. Kształtowanie wśród dzieci świadomości
i emocjonalnego przywia˛zania do tożsamości narodowej.
6. Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.
III. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs kierowany jest do mieszkańców
Gminy Świdnica. Uczestnicy konkursu re˛cznie wykonaja˛ flage˛ Polski w dowolnym
formacie. Prace oceniane be˛da˛ w dwóch kategoriach:
1. Kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym, do lat 6
2. Kategoria II - dzieci w wieku szkolnym,
od 7-10 lat
2. Kategoria III - dzieci w wieku szkolnym,
od 11-15 lat
IV. WARUNKI PRZYSTA˛PIENIA DO
KONKURSU:
1. Własnore˛cznie wykonana flaga Polski (technika dowolna). Naste˛pnie prosze˛ zrobić
zdje˛cie dekoracji i wysłać na maila jsarah@goksir.swidnica.pl
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2. Zgłoszenie konkursu polega na wypełnieniu karty zgłoszeń (zała˛cznik nr 1) oraz
oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów
udziału w konkursie i przesłaniu na adres
mailowy jsarah@goksir.swidnica.pl
Termin zgłoszenia udziału i wysłania zdje˛ć
do 28.04.3021 r.
V. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Kryteria oceny prac konkursowych: tradycyjność i oryginalność pomysłu, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne
2. Każdy uczestnik może wykonać jedna˛
prace˛ plastyczna˛, flage˛ biało-czerwona˛:
*wybrana˛ przez siebie technika˛ plastyczna˛(wyklejanie, malowanie, wydzieranie, rysowanie itp.),
*z wykorzystaniem dowolnych materiałów
(np. papier, tworzywo sztuczne, materiały
sypkie, materiały włókiennicze).e, kolorystyka i trwałość formy, samodzielność wykonania.
3. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, do trzech najlepszych prac, w każdej
kategorii wiekowej, których autorzy otrzymaja˛ nagrody rzeczowe.
4. Do udziału w konkursie nie dopuszcza sie˛
prac, które nie spełniaja˛ powyższych wymogów.
5. Uczestnik przyste˛puja˛c do konkursu, wyraża zgode˛ na dokumentowanie jego twórczości - rejestracje˛ fotograficzna˛.
VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW.
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora oraz fanpage na facebooku
nasta˛pi 2 maja 2021 r.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do
dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

KONKURS
TECHNICZNO-EKOLOGICZNY
"KOSMICZNE EKO"
W zwia˛zku z przypadaja˛cym na rok 2021
stuleciem urodzin Stanisława Lema Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świdnicy ogłasza:
konkurs techniczno-ekologiczny "Kosmiczne eko" inspirowany twórczościa˛ Stanisława
Lema.
Stanisław Lem (1921-2006) to jeden z najwie˛kszych pisarzy XX wieku. Światowa˛ sławe˛ i popularność przyniosła mu fantastyka
naukowa: jego ksia˛żki przetłumaczono na
ponad 40 je˛zyków i wydano w ła˛cznym nakładzie 30 milionów egzemplarzy.
REGULAMIN KONKURSU
Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży.
Cele konkursu:
◆ rozbudzenie zainteresowania twórczościa˛ Stanisława Lema wśród dzieci i młodzieży;
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cia˛g dalszy ze str. 3
on funkcjonować, zależeć be˛dzie od decyzji
rza˛du- mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Przygotowanych zostanie pie˛ć stanowisk.
Planuje sie˛ szczepić około 500 osób dziennie - w
miare˛ pozyskiwania szczepionki z Rza˛dowej
Agencji Rezerw Strategicznych. Miasto zapewni
m.in. obsługe˛ logistyczna˛, wyposażenie biurowe,
sprze˛t komputerowy, środki higieniczne, środki
ochrony osobistej, lodówki.
- Przy sprawnym przeprowadzeniu akcji
szczepieńpomoga˛ także wolontariusze, którzy
już licznie zgłosili che˛ć pomocy. Jest wśród nich
wielu harcerzy, urze˛dników i radnych. Wszystkim serdecznie dzie˛kuje˛ - dodaje prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska.
O dacie uruchomienia, godzinach pracy punktu i kontakcie telefonicznym informować be˛dziemy na bieża˛co.

WYMIEŃ FOLIÓWKE˛
NA EKO-REKLAMÓWKE˛
Kolejna edycja akcji "wymień foliówke˛ na
eko-reklamówke˛" przed nami. Już 22 i 23 kwietniaświdniczanie be˛da˛ mogli wymienić reklamówki wykonane z plastiku na bardziej przyjazne środowisku, materiałowe torby z logiem
"Czysta Świdnica".
Ba˛dź Eko, nie wybieraj plastiku
Celem akcji jest eliminacja wszechobecnych
tzw. "foliówek" z naszego otoczenia. Każda nasza decyzja w trakcie robienia zakupów może
mieć zbawienny wpływ na środowisko. Wybieraja˛c konkretne artykuły, zwracajmy chociażby
uwage˛ na to, w jaki sposób sa˛ zapakowane. Im
mniej opakowany jest dany produkt, tym lepiej.
Oczywista˛ podstawa˛ jest zmiana własnych nawyków zakupowych, szczególnie przy kasie,
gdzie na klientów czekaja˛ płatne, plastikowe reklamówki, w które najcze˛ściej pakujemy zakupy.
Wyprodukowanie jednej torebki foliowej zajmuje sekunde˛. Używamy jej pokonuja˛c droge˛ ze
sklepu do domu, czyli średnio 20 - 30 minut.
Pierwsza wyprodukowana na świecie torba foliowa jeszcze sie˛ nie rozłożyła. Upłyne˛ło od tego
czasu bowiem 50 lat, a potrzebnych jest dziesie˛ć
razy tyle!
Zagrożenie jest poważne
Alternatywa˛ dla tzw. "foliówek" sa˛ torby wykonane z materiału takiego jak bawełna albo juta.
Sa˛ zdecydowanie bardziej wytrzymałe od swoich "sztucznych" odpowiedników, ale przede
wszystkim nie sa˛ obcia˛żeniem dla środowiska.
Rocznie przez foliówki umiera na świecie 2 miliony zwierza˛t - pokazuja˛ dane statystyczne. Połknie˛ta torebka foliowa może utkna˛ć w ich przewodzie pokarmowym. Zwierze˛ta morskie myla˛
jednorazówki z pokarmem. Dla ryb to śmiertelna
pułapka, wpadaja˛ w nie i dusza˛ sie˛ lub umieraja˛
z głodu. Ptaki wodne zapla˛tuja˛ sie˛ w foliówki
podczas nurkowania.
Zmiana jest w nas
Każdy mieszkaniec Świdnicy może taka˛ torbe˛ dostać praktycznie za darmo. Wystarczy, że w
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okresie od 22 do 23kwietnia zgłosi sie˛ do Urze˛du
Miejskiego w Świdnicy do Wydziału Gospodarki Odpadami, do pokoju nr 2 i zostawi jedna˛
plastikowa˛ reklamówke˛, a w zamian otrzyma
ekologiczna˛ torbe˛ wykonana˛ z materiału.
Do akcji wła˛czyła sie˛ także firma IgnerHome, która przekazała 150 ekotoreb dla mieszkańców.
- Od samego pocza˛tku akcje ekologiczne
organizowane przez Wydział Gospodarki Odpadami Urze˛du Miejskiego ciesza˛ sie˛ dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Istotna˛ kwestia˛ w zakresie prowadzonej selektywnej zbiórki
odpadów jest edukacja, która traktowana jest
przez nas priorytetowo - mówi Krystian Werecki,
dyrektor wydziału.

"KREATOR"
projekt dla osób w wieku od 18 do 29
"KREATOR"- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców
Dolnego Śla˛ska. Do projektu zaproszone sa˛ osoby w wieku od 18 do 29 roku życia, chca˛ce
założyć własna˛ firme˛ - o ile spełnia˛ inne warunki
pozwalaja˛ce przyja˛ć je do projektu opisane poniżej.
Nabór do projektu rozpocznie sie˛ 22.04.2021
a zakończy 13.05.2021. Wie˛cej informacji na
stronie projektu www.euro-concret .pl/kreator
Co można otrzymać?
◆ jednorazowa˛ dotacje˛ finansowa˛ w kwocie 23
050,00zł
◆ dotacje˛ pomostowa˛ 2600,00zł miesie˛cznie
przez okres 6 miesie˛cy
◆ 40 godzin szkoleniowych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
◆ 3 godziny wsparcia doradcy biznesowego w
zakresie pisania biznesplanu
Kto może być uczestnikiem projektu?
120 osób zamieszkałych lub ucza˛cych sie˛ (w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Dolnego Śla˛ska które spełniaja˛ ła˛cznie naste˛puja˛ce
kryteria:
a) sa˛ w wieku od 18 do 29 r. życia;
b) sa˛ bierne zawodowo (tj, osoby ucza˛ce sie˛)
lub sa˛ osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urze˛dzie pracy;
c) utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 roku
(osoby które były zatrudnione w ramach stosunku pracy/umowy cywilno-prawnej i straciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. (zwolnienie z przyczyn leża˛cych po stronie pracodawcy, wygaśnie˛cie umowy lub rozwia˛zanie za porozumieniem
stron) oraz osoby, które prowadziły działalność
gospodarcza˛ i zamkne˛ły ja˛ po 1.03.2020 jeśli
mina˛ł okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknie˛cia działalności do dnia poprzedzaja˛cego
przysta˛pienie do projektu) i do dnia rozpocze˛cia
udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem
pracy
d) nie należa˛ do grup wyła˛czonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr
POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 stanowia˛cym
zała˛cznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji (patrz
od strony 15; do pobrania Regulamin rekrutacji
- euro-concret (euro-concret .pl)
Przyznane zostanie aż 108 dotacji.
Warunkiem zwrotu weksla własnego (wymaganym przy podpisaniu umowy dotacyjnej)
jest prowadzenie działalności gospodarczej
cia˛g dalszy na str. 6
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kie testy na obecność koronawirusa pozyskane z
Urze˛du Wojewódzkiego. Ła˛czna ilość przekazanych środków to 8 tys. maseczek, 2 tys. re˛kawic,
300 szt. przyłbic, 200 szt. gogli i 75 szybkich
testów .
cia˛g dalszy ze str. 4
◆ promowanie czytelnictwa;
◆ rozwijanie wyobraźni plastycznej;
◆ kształtowanie świadomości ekologicznej w życiu codziennym;
◆ zache˛cenie uczestników do prezentowania swoich plastycznych zainteresowań i
talentów;
◆ kształtowanie umieje˛tności posługiwania sie˛ różnymi technikami plastycznymi;
Uczestnicy:
dzieci ucze˛szczaja˛ce do szkół podstawowych w Świdnicy (klasy 0-III);
dzieci ucze˛szczaja˛ce do szkół podstawowych w Świdnicy (klasy IV-VIII);
młodzież ucze˛szczaja˛ca do szkół ponadpodstawowych w Świdnicy;
Tematyka prac konkursowych:
◆ wykonanie przestrzennej pracy plastycznej, inspirowanej ksia˛żkami Stanisława
Lema:
◆ zache˛caja˛cej do sie˛gnie˛cia po ksia˛żke˛
Stanisława Lema;
◆ zilustrowanie ulubionej ksia˛żki lub bohatera literackiego;
◆ przy wykonywaniu pracy należy zastosować recykling i wykorzystać np.: zużyte butelki, pojemniki plastikowe, kartony, papier, puszki, ubrania, sprze˛t elektroniczny, itp.
Praca plastyczna może przedstawiać np.: robota, statek kosmiczny, układ słoneczny;
Terminy:
składania prac: 7 maja 2021 r.
rozstrzygnie˛cie konkursu: 14 maja 2021 r.
Miejsce składania prac konkursowych:
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska
18, II p., p. 302
Warunki uczestnictwa:
◆ przestrzenne prace konkursowe winny
być wykonane z materiałów ekologicznych dowolna˛ technika˛ plastyczna˛;
◆ każda praca powinna być opatrzona na
odwrocie metryczka˛ zawieraja˛ca˛ czytelne imie˛ i nazwisko autora, wiek oraz
numer telefonu do kontaktu;
◆ do pracy należy doła˛czyć wypełniona˛
zgode˛ na przetwarzanie danych osobowych (zała˛cznik nr 1);
◆ prace nie spełniaja˛ce wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie be˛da˛
oceniane.
Ocena prac:
◆ jury powołuje organizator konkursu;
◆ oceniane be˛da˛ tylko prace indywidualne;
◆ autorzy nagrodzonych i wyróżnionych
prac otrzymaja˛ dyplomy i nagrody;
prace oceniane be˛da˛ w trzech kategoriach:
kat. I - dzieci ucze˛szczaja˛ce do szkół podstawowych w Świdnicy (klasy 0-III);
kat. II - dzieci ucze˛szczaja˛ce do szkół podstawowych w Świdnicy (klasy IV-VIII); kat.
III - młodzież ucze˛szczaja˛ca do szkół ponadpodstawowych w Świdnicy;

przez okres 12 miesie˛cy. Nie jest wymagane
pore˛czenie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 500 520 027.

SUKCES UCZNIÓW ZESPOŁU
SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Wincentego Stysia w Świdnicy zakwalifikowali sie˛ do finału VI Olimpiady Wiedzy i
Umieje˛tności Handlowo - Menadżerskich w osobach: Karolina Gawrońska i Patryk Kurnik z
klasy 2 TE.
Uczniowie ci be˛da˛ reprezentować szkołe˛ 23
kwietnia 2021r. w Sosnowcu w etapie ogólnopolskim jako finaliści. Dostaja˛c sie˛ do zawodów
centralnych uczestnicy otrzymuja˛ zaświadczenie
i sa˛ zwolnieni z cze˛ści pisemnej egzaminów zawodowych potwierdzaja˛cych kwalifikacje w zawodzie. Program Olimpiady obejmuje wiedze˛ i
umieje˛tności mieszcza˛ce sie˛ w dyscyplinach:
ekonomia, nauki o zarza˛dzaniu i finanse. Wyróżnia sie˛ również problematyke˛ ogólna˛ oraz temat
wioda˛cy, który w tegorocznej edycji brzmi:
"Kryzys jako zjawisko ekonomiczne w teorii i
praktyce gospodarowania".
Gratulujemy i życzymy sukcesów oraz powodzenia Karolinie i Patrykowi w eliminacjach
centralnych. Opiekun: Magdalena Urbańska Malucha.Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

ŚRODKI OCHRONY DLA
POWIATOWYCH DPS-ÓW
W ramach walki z Covid 19 Powiat Świdnicki przekazał do Domów Pomocy Społecznej w
Jaskulinie i Świebodzicach środki ochrony tj.
maseczki, re˛kawice, gogle, przyłbice oraz szyb-

111 URODZINY PANA
STANISŁAWA KOWALSKIEGO
14 kwietnia swoje 111 urodziny obchodził
Pan Stanisław Kowalski najstarszy lekkoatleta w
Polsce, Europie, a może i na świecie .
Pan Stanisław co prawda nie planuje już
startów, ale nadal ma w sobie dużo życiowej
energii i pogody ducha. Z okazji urodzin Wicestarosta Świdnicki Zygmunt Worsa złożył solenizantowi serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz dobiegnie˛cia do kolejnej
setki. Razem z Wicestarosta˛ Pana Stanisława odwiedził Wacław Kroczek z Gerontology Research Group - mie˛dzynarodowej organizacji
non profit zajmuja˛cej sie˛ badaniami nad starzeniem sie˛ ludzi i procesami z tym zwia˛zanym.
Wacław Kroczek wre˛czył Panu Stanisławowi oficjalny certyfikat potwierdzaja˛cy, że jest on
najstarszym mieszkańcem Dolnego Śla˛ska, najstarszym żyja˛cym me˛żczyzna˛ w Polsce, 3 najstarszym mieszkańcem w Polsce, 4 najstarszym
żyja˛cym Europejczykiem oraz 13 najstarszym
żyja˛cym me˛żczyzna˛ na świecie.
***
Pan Stanisław Kowalski, rocznik 1910, swoja˛ sportowa˛ przygode˛ rozpocza˛ł w wieku lat...
104. Do tej pory, na Mistrzostwach Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce, wynikiem 7.50, ustanowił rekord Europy w kategorii M 100 w rzucie
dyskiem. Pan Stanisław ustanowił także nowe
rekordy Polski oraz rekordy Mistrzostw Polski w
pchnie˛ciu kula˛ (4, 27), rzucie dyskiem (7,50) i
biegu na 100 m. (34, 50). Jego ostatni start miał
miejsce podczas XXV Halowych Mistrzostw
Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce w Toruniu,
12 marca 2016 r.

PCPR INFORMUJE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy ogłosiło otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakre-
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su pieczy zaste˛pczej pod nazwa˛: "Prowadzenie
na terenie powiatu świdnickiego placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia
2021 r."
W MDK...

UWAGA! KONKURS "MISTRZ
KLAWIATURY" 2021
Ze wzgle˛du na trudności spowodowane aktualna˛ sytuacja˛ pandemiczna˛ w kraju i zwia˛zane z
tym obostrzenia przesunie˛ty zostaje termin rozstrzygnie˛cia konkursu.
Termin przesyłania prezentacji: do 24 kwietnia
2021 r. na adres: dzialimprez@mdk.swidnica.pl
Rozstrzygnie˛cie konkursu: 14 maja 2021 r.
na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w
Świdnicy oraz na Fanpage.
zespół MDK w Świdnicy

LOCKDOWN PRZEDŁUŻONY DO 3
MAJA. SA˛ WYJA˛TKI W SPORCIE!
W zwia˛zku przedłużeniem do 3 maja ograniczeń, nakazów i zakazów w zwia˛zku z wysta˛pieniem stanu epidemii informujemy o ograniczonej
doste˛pności obiektów Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Obiekty sportowe moga˛ działać wyła˛cznie
na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału
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publiczności. Od 19 kwietnia dopuszczona jest
działalność obiektów sportowych na otwartym
powietrzu (do 25 osób) oraz dzieci i młodzieży
uczestnicza˛cej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski
zwia˛zek sportowy.
◆ Dom Wycieczkowy i Camping nieczynny do
3 maja.
◆ Basen czynny jest od poniedziałku do pia˛tku
w godzinach 7.00-15.00 (wyła˛cznie dla sportowców zawodowych i kadr narodowych)
◆ Hale sportowe dla sportowców zawodowych
i kadr narodowych, a od 18 kwietnia także dla
dzieci i młodzieży uczestnicza˛cej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym
przez odpowiedni polski zwia˛zek sportowy
◆ Samoobsługowy kort tenisowy przy ulicy
Pra˛dzyńskiego, boiska i inne obiekty na
otwartym powietrzu aktywność fizyczna
przy zachowaniu limitu 25 osób oraz dzieci i
młodzieży uczestnicza˛cej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odcia˛g dalszy na str. 8

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

◆ autorzy nagrodzonych i wyróżnionych
prac zostana˛ indywidualnie zaproszeni
na rozstrzygnie˛cie konkursu;
◆ nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zastana˛ wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez Miejska˛ Biblioteke˛ Publiczna˛ w Świdnicy;
Uwaga:
udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie
organizatorowi praw autorskich do celów
promocji;
udział w konkursie jest jednocześnie zgoda˛
na przetwarzanie wizerunku Uczestnika w
celach promocyjnych na stronach www
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy;
prace przekazane na konkurs staja˛ sie˛ własnościa˛ organizatora. Wszelkich informacji
dotycza˛cych konkursu udzielaja˛ pracownicy
Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy, tel. 074 640-09-42.

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.
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cia˛g dalszy ze str. 7
- Uczestnik zgłasza do konkursu jeden
wiersz - autorski, samodzielny, niepublikowany.
- 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

powiedni polski zwia˛zek sportowy dozwolone od 19 kwietnia.
Polonia informuje...

CZTERY MINUTY, KTÓRE
WSTRZA˛SNE˛ŁY BYTOMIEM
Kolejny szalony mecz, pełen dramaturgii i
walki do ostatnich sekund pojedynku rozegrali
piłkarze MKS-u Polonia-Stal Świdnica. Podopieczni Jarosława Pedryca w starciu z dwukrotnym mistrzem Polski i wiceliderem tabeli Polonia˛ Bytom byli skazywani na sromotna˛ kle˛ske˛,
ale znów udowodnili, że w tej lidze można powalczyć z każdym. Biało-zieloni mocno postraszyli faworyta, który do końca musiał drżeć o
końcowy rezultat i choć wracali to Świdnicy na
tarczy, to mogli to robić z podniesiona˛ głowa˛.
Pocza˛tek starcia z dwukrotnym mistrzem
Polski, czterokrotnym wicemistrzem kraju i jedynym polskim klubem, który sie˛gna˛ł po zwycie˛ski puchar europejskich rozgrywek (1965 rok
- Puchar Intertoto) rozpocza˛ł sie˛ dla nas zupełnie
inaczej, niż miało to miejsce podczas ubiegłotygodniowej potyczki z rezerwami ekstraklasowego Zagłe˛bia Lubin. Świdniczanie zagrali odważnie i nie przestraszyli już faworyta meczu. Już w
6. minucie mieliśmy
swoja˛ okazje˛ do zdobycia gola, ale Wojciech
Szuba nie zdołał z rzutu
wolnego zaskoczyć Dominika Brzozowskiego. Chwile˛ później ruszyliśmy z groźna˛ kontra˛
zainicjowana˛ przez Bartosza Paszkowskiego.
Młody skrzydłowy zagrał piłke˛ do Kornela
Ciupki, a ten zamiast odgrywać ja˛ z powrotem
szukał podaniem Damiana Szydziaka. Niestety skończyło sie˛ tylko
na zagrożeniu i ostatecznie niecelnym dograniu futbolówki. Z czasem do głosu zacze˛li coraz śmielej dochodzić
gospodarze. W 19. minucie znakomicie w polu karnym znalazł sie˛
doświadczony Patryk
Stefański, były zawodnik ekstraklasowego
wtedy zespołu Ruchu
Chorzów, jak również
m.in. Zagłe˛bia Sosnowiec, czy GKS-u Katowice. 31-latek ubiegł w
tej sytuacji Bartłomieja
Kota, który wydawałoby sie˛ mógł w tej sytuacji spisać sie˛ lepiej i
wpakował futbolówke˛
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głowa˛ do sieci. Nasz golkiper w kolejnych minutach stana˛ł na wysokości zadania, bronia˛c kilka
znakomitych uderzeń rozpe˛dzonych rywali. W
30. minucie nie był już jednak w stanie zatrzymać
uderzenia głowa˛ Jakuba Wróbla. Do końca pierwszej cze˛ści gry miejscowi starali sie˛ podwyższyć rezultat, lecz do przerwy obie ekipy schodziły przy wyniku 2:0.
Po zmianie stron obraz gry sie˛ nie zmieniał.
Biało-zieloni próbowali sie˛ odgryzać, a piłkarze
Polonii Bytom nie pozwalali nam na zbyt wiele.
Oprócz tego gospodarze cały czas zaciekle walczyli o zaliczenie kolejnych trafień. Po takiej
akcji w 55. minucie dopie˛li swego, choć gol był
nieco przypadkowy. Bartłomiej Kot odbił uderzenie Michała Płonki, ale piłka na błocie w
pia˛tce pola bramkowego nabrała rotacji i wtoczyła sie˛ do sieci. Stan murawy pozostawiał
zreszta˛ sporo do życzenia, stadion Szombierek
Bytom jest po prostu w opłakanym stanie (FOTO obiektu w Bytomiu w treści artykułu) i w
niczym nie przypomina choćby obiektu Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Goście da˛żyli
do strzelenia choćby honorowego gola, ale brakowało dokładności, wykończenia i nieco szcze˛ścia. W 73. minucie z rzutu wolnego hukna˛ł
Wojciech Szuba, ale udanie piłke˛ nad poprzeczka˛
przeniósł Dominik Brzozowski. Zamiast gola
przyjezdnych mieliśmy kolejna˛ skuteczna˛ akcje˛,
tym razem wykorzystana˛ przez Dawida Krzemienia, który na raty wpakował piłke˛ do siatki i
zrobiło sie˛ 4:0 dla Polonii Bytom.
W tym momencie wydawało sie˛, że na kwadrans przed ostatnim gwizdkiem arbitra emocje
sie˛ definitywnie skończyły. Nic bardziej mylne-
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go, bo świdniczanie znów nie dali za wygrana˛. W
81. minucie skuteczna˛ główka˛ po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego Wojciecha Szuby popisał sie˛ Robert
Myrta i zrobiło sie˛ 4:1 dla miejscowych. W 83.
minucie znów spod chora˛giewki futbolówke˛ dorzucał Szuba, a akcje˛ tym razem efektownie z ostrego
ka˛ta głowa˛ wykończył Grzegorz Borowy. Nie mine˛ła minuta, po raz kolejny asystował Wojciech
Szuba, a efektownie z woleja kropna˛ł Damian Kasprzak. Tym samym zrobiło sie˛ już tylko 4:3 dla
miejscowych, a nasi piłkarze złapali kontakt. Naszych ataków nie było końca, w kolejnej minucie
przeje˛liśmy futbolówke˛ i pope˛dziliśmy pod bramke˛ przeciwników. W polu karnym rywale ratowali
sie˛ faulem, nasz gracz został kopnie˛ty, ale se˛dziemu
zabrakło odwagi, żeby w takich okolicznościach i
meczu byłego mistrza Polski oraz wicelidera tabeli
z dziewie˛tnasta˛ ekipa˛ ligi podyktować rzut karny na
4:4. Se˛dziowanie pozostawiało wiele do życzenia,
a najlepszym dowodem na to jest sytuacja z 94.
minuty spotkania. Kiedy goście ruszyli już cała˛
drużyna˛ do przodu szukaja˛c wyrównania, kropke˛
nad "i" postawili gospodarze. Bartłomieja Kota w
sytuacji sam na sam pokonał nasz były gracz,
Damian Celuch. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że wybiegaja˛cy do piłki Celuch i
znajduja˛cy sie˛ tuż przy arbitrze liniowym był na
wyraźnym spalonym. Podopieczni trenera Jarosława Pedryca ulegli finalnie po walce 3:5, szkoda
popełnionych błe˛dów własnych i tego, że w pogoń
ruszyliśmy tak późno. Po raz kolejny pokazaliśmy
jednak charakter, to że dobrze wytrzymujemy starcia z takimi rywalami pod wzgle˛dem kondycyjnym i potrafimy napsuć sporo krwi zdecydowanym
faworytom rozgrywek. Za tydzień kolejny mecz o
punkty. W sobote˛, 24 kwietnia podejmiemy na
swoim terenie Lechie˛ Zielona Góra.
Polonia Bytom - Polonia-Stal Świdnica
5:3 (2:0)
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Polonia-Stal: Kot, P. Paszkowski, Sowa, Kasprzak, Kozachenko, Sztylka (66’ Osiadły), Borowy, Szuba, B. Paszkowski (80’ Myrta), Szydziak (66’ Filipczak), Ciupka (46’ Tragarz)
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

NIE BYŁO PUCHARU
Toczy sie˛ niestety dalej saga zwia˛zana z
rozegraniem finałowego boju Pucharu Polski na
szczeblu Podokre˛gu Wałbrzych Dolnośla˛skiego
Zwia˛zku Piłki Nożnej pomie˛dzy Bielawianka˛
Bielawa a Polonia˛-Stal Świdnica. Najlepszej
drużyny naszego okre˛gu nie udało sie˛ ustalić pod
koniec lutego, nie udało sie˛ też w środe˛, 14
kwietnia.
Przypomnijmy, że pierwszym terminem organizacji wielkiego finału Pucharu Polski strefy
wałbrzyskiej miała być sobota, 27 lutego. Obrońcy tytułu - piłkarze Polonii-Stali Świdnica
mieli ten mecz rozegrać na tydzień przed startem
rundy rewanżowej III ligi i wyjazdowa˛ potyczka˛
z Ruchem Chorzów. Ta sztuka im sie˛ nie udała,
bo miejscowi zasłonili sie˛ kiepskim stanem boiska w Bielawie i brakiem możliwości rezerwacji
obiektu OSiR-u Bielawa. Wyznaczono zatem
drugi termin - środe˛, 14 kwietnia. Tym razem na
przeszkodzie stane˛ły braki proceduralne w trakcie obostrzeń zwia˛zanych z pandemia˛ koronawirusa, którym bielawianie nie sprostali. Kolejnym, trzecim i miejmy nadzieje˛ ostatecznym
terminem be˛dzie środa, 28 kwietnia - godz .
17.00, stadion w Bielawie.
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA
interweniowała
Decyzja˛ Wojewody
D oln ośla˛skiego Nr
62/BZ/BOL/COVID19/2020 z dniem 12
października 2020r.
Straż Miejska w Świdnicy otrzymała zadania
dotycza˛ce nawia˛zania
ścisłej współpracy z Policja˛ w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania sie˛ wirusa SARSC oV-2, zg od nie ze
wskazaniami właściwego terytorialnie komendanta jednostki Policji.
Realizacja pozostałych zadań straży miejskiej be˛dzie ukierunkowana na prowadzenie
działań zwia˛zanych z
weryfikacja˛ wykonywania nakazów, zakazów i
obowia˛zków wynikaja˛cych z przepisów prawa
zwia˛zanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania sie˛ choroby zakaźnej
COVID-19.
09.04.2021r.
godz. 15.35
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzycia˛g dalszy na str. 10

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
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 . Te rmin o głoszen ia wy ników :
30.04.2021 r.
11. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu pod tel. (74) 640 09 36 oraz
e-mail: multimedia@mbp.swidnica.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY
"Promocja współpracy
transgranicznej"
W imieniu organizatorów - Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zapraszamy 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 90tych XX wieku. Projekt umożliwi przedstawienie ogromu kompleksowych zmian
na polsko-czeskim pograniczu, które zaszły dzie˛ki wieloletniej współpracy transgranicznej.
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Jednym z działań projektu jest ogłoszenie
Konkursu fotograficznego pod tytułem:
"Promocja współpracy transgranicznejwspółpraca 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.
***

Regulamin Konkursu
Fotograficznego
"Promocja współpracy transgranicznejwspółpraca transgraniczna na
obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie mieszkańców"
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko,
tel . 74/8677130, tel. kom. 506 608 643,
www.euroregion-glacensis.ng.pl, e-mial
biuro@eg.ng.pl
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpocze˛cia konkursu i obowia˛zuje do czasu
jego zakończenia.
3. Dostarczenie lub przesłanie zdje˛ć na konkurs wraz z oświadczeniem - stanowia˛cym
zała˛cznik do niniejszego regulaminu jest
równoznaczne z poddaniem sie˛ uczestnika
procedurze regulaminowej konkursu.
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografuja˛cych osób.
5. Konkurs trwa od 23 marca 2021 do 15
maja 2021.
6. W Konkursie moga˛ uczestniczyć osoby
pełnoletnie oraz niepełnoletnie posiadaja˛ce
zgode˛ opiekunów prawnych na udział w
konkursie. Zgoda opiekunów prawnych powinna być doła˛czona do Oświadczenia.
2. ZDJE˛CIA
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie do 5 fotografii. Zdje˛cia powinny przedstawiać atrakcje turystyczne, przyrode˛ , zabytki techniki i urbanistyki, wydarzenia kulturalne, sportowe itp. ( również te, które sie˛
już odbyły ) powia˛zane z efektami współpracy transgranicznej z obu stron granicy na
obszarze Euroregionu Glacensis.
Zdje˛cia powinny posiadać tytuł.
Obszar Euroregionu Glacensis:
po stronie czeskiej:
- Jicin, Trutnov, Nachod, Hradec Kralove,
Rychnov nad Kneznou, Pardubice, Chru-
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cia˛g dalszy ze str. 9
mał zgłoszenie od mieszkańca z ulicy Folwarcznej. Jego schorowany sa˛siad w podeszłym wieku wzywał pomocy, a drzwi do
mieszkania były zamknie˛te. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Po otworzeniu drzwi przez straż pożarna˛ okazało sie˛, że
starszy me˛żczyzna upadł i nie mógł sam sie˛
podnieść. Na szcze˛ście nie odniósł on żadnych obrażeń. Na miejscu pojawił sie˛ również członek rodziny, któremu przekazano
opieke˛ nad poszkodowanym.
10.04.2021r. godz. 11.55
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce nietrzeźwego me˛żczyzny leża˛cego na jezdni przy ulicy Kościuszki, którego pilnował jego pies. Skierowany
na miejsce patrol wezwał pracowników
schroniska, którzy musieli zabrać zwierze˛.
Dopiero wówczas strażnicy zaje˛ li sie˛
nietrzeźwym, który po zbadaniu przez lekarza został umieszczony do wytrzeźwienia w
Policyjnej Izbie Zatrzymań. W dniu naste˛pnym za swój czyn został ukarany mandatem
karnym. Me˛żczyzne˛ poinformowano, iż jego
pies oczekuje na swego pana w schronisku
dla zwierza˛t.
11.04.2021r. godz. 22.07
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Świdnicy dotycza˛ce dwóch studzienek burzowych bez
pokryw na ulicy Równej. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Strażnicy odnaleźli kraty i osadzili je w studzienkach.
12.04.2021r. godz. 14.53
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny, który
na przystanku komunikacji miejskiej na Placu Grunwaldzkim palił papierosy, spożywał
alkohol i nie zasłaniał maseczka˛ ust i nosa.
Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Wyjaśniono me˛żczyźnie obowia˛zuja˛ce w tym zakresie
zasady i ukarano go mandatem w kwocie 300
złotych.
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13.04.2021r. godz. 9.08
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce podejrzenia spalania odpadów w jednej z firm zlokalizowanych przy ulicy Bystrzyckiej. Strażnicy potwierdzili, że z komina wydobywa sie˛ ge˛sty
czarny dym, jednak przeprowadzona kontrola wykazała, że spalany był wyła˛cznie we˛giel
kamienny.
13.04.2021r. godz. 16.14
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce spożywania alkoholu
bezpośrednio przed wejściem do poczekalni
dworca PKP Świdnica Miasto. Interweniuja˛cy strażnicy ukarali jednego ze sprawców
mandatem karnym, natomiast drugi z me˛żczyzn został umieszczony do wytrzeźwienia
w Policyjnej Izbie Zatrzymań. Mandat otrzyma ł do piero w dniu n aste˛ p nym po
wytrzeźwieniu.
***
Tuż przed godzina˛ 20.00 w pia˛tkowy wieczów 16 kwietnia br. na dworcu PKP Świdnica
Miasto pojawił sie˛ 34 letni Łukasz Z., mieszkaniec naszego miasta. Nie zamierzał on jednak
wyruszyć w podróż. Już po chwili dyżurny straży
miejskiej otrzymał informacje˛, z której wynikało, iż odwiedziny na dworcu miały zupełnie inny
cel
Białym markerem zacza˛ł malować znaki graficzne na drzwiach poczekalni. Twórczość ta˛
szybko przerwali strażnicy, którzy uchronili zabytkowy obiekt przed poważniejsza˛ dewastacja˛.
Bazgroły udało sie˛ skutecznie usuna˛ć, a ich
"twórca" jako honorarium otrzymał 500 złotowy
mandat karny.
***
W ubiegłym tygodniu dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pracowników Ośrodeka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy przy ulicy Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego w Świdnica - "Wjazd do
ośrodka został zablokowany przez parkuja˛ce pojazdy, nasi podopieczni nie moga˛ sie˛ dostać do
ośrodka ani go opuścić, pomóżcie"
Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Bezpośrednio przed bramka˛ do ośrodka na całej szerokości chodnika stał zaparkowany samochód marki Suzuki. Wokół czekały osoby niepełnosprawne z opiekunami, które w żaden sposób nie mogły
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wejść na teren ośrodka, ani też go opuścić. Po
chwili pojawił sie˛ kierowca, którego ukarano
mandatem karnym. Doste˛p do placówki został
odblokowany, ale to nie był koniec tej interwencji. Po drugiej stronie bramy inny niefrasobliwy
kierowca zaparkował swój samochód na trawniku. W tym przypadku kierowca nie poczuwał sie˛
do winy. Na miejscu pojawił sie˛ również radiowóz "drogówki". Ta interwencja trwała troche˛
dłużej, jednak i w tym przypadku kierowca został
ukarany mandatem karnym.
info: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
QUESTY TO POMYSŁ
NA RODZINNE ODKRYWANIE
TAJEMNIC GMINY ŚWIDNICA
Wraz z nastaniem wiosny zapraszamy do
rodzinnego odkrywania tajemnic i pie˛knych widoków w gminie Świdnica za pomoca˛ edukacyjnych gier terenowych. Questy ła˛cza˛ w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania.
Czym sa˛ questy?
To gry terenowe polegaja˛ce na poszukiwaniu
skarbów. Nie wymagaja˛ one obsługi ani znakowania w terenie, dlatego, w odróżnieniu od podchodów lub gier miejskich, można w nie grać
niemal w każdej chwili. Podstawa˛ zabawy jest
we˛drówka trasa˛ questu w terenie. Może to być
spacer po miejscowości, jazda rowerem przez
las, spływ rzeka˛ czy zwiedzanie muzeum. Do
zabawy wystarczy ulotka lub darmowa aplikacja
mobilna Questy - Wyprawy Odkrywców. Ulotki
sa˛ doste˛pne w wybranych punktach informacji
turystycznej lub jako plik do pobrania ze strony
internetowej questy.org.pl. Czytaja˛c wierszowane wskazówki, uczestnik poda˛ża questem w te-
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renie i poznaje sekrety danego miejsca. Na końcu
drogi na odkrywców czeka "skarb" - pojemnik
finałowy, a w nim pamia˛tkowa piecza˛tka i Ksie˛ga
Questu. Odcisk piecze˛ci i wpis do Ksie˛gi potwierdzaja˛ przebycie trasy.
Dla kogo sa˛ Questy?
Oferta adresowa jest do:
◆ turystów i gości danej miejscowości
◆ grup szkolnych, rodzin z dziećmi
◆ mieszkańców regionu (by lepiej poznali
własna˛ "mała˛ ojczyzne˛)
Questy można przemierzać na trzy sposoby:
W terenie:
◆ z ulotka˛ papierowa˛ wydrukowana˛ z portalu
www.questy.org.pl lub pobrana˛ w np. w punkcie informacji turystycznej,
◆ z bezpłatna˛ aplikacja˛ mobilna˛ "Questy - Wyprawy Odkrywców" (doste˛pna˛ bezpłatnie dla
systemu Android i iOS).
Wirtualnie:
◆ przechodza˛c on-line trasy oznaczone jako
"questy wirtualne", umieszczone na portalu
www.questy.org.pl
DOSTE˛PNE QUESTY NA TERENIE GMINY
ŚWIDNICA
◆ Strażacki quest w Burkatowie
◆ Wyprawa nad Jeziorko Daisy
◆ Tajemnice Śla˛skiej Doliny
◆ Perełki Grodziszcza - najstarszej dolnośla˛skiej wsi
cia˛g dalszy na str. 12

dim, Ustii nad Orlici, Svitavy, Sumperk oraz
teren gminy Bala Voda
po stronie polskiej:
- powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, za˛bkowicki, miasto Wałbrzych
2. Fotografie moga˛ być zarówno w poziomie
jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w
sepii. Przesłane w postaci elektronicznej
mailowo, zapisane w jak najwie˛kszej rozdzielczości.
3. Termin zgłaszania zdje˛ć mija 15.05.2021
r. Za date˛ zgłoszenia uważa sie˛ date˛ wpłynie˛cia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.
4. Fotografie należy przesyłać na adres mailowy biura Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis biuro@eg.ng.pl z
opisem:
◆ tytuł konkursu, tytuł zdje˛cia/zdje˛c, imie˛,
nazwisko, adres, telefon, e-mail autora
zdje˛ć.
5. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe be˛da˛
przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyła˛cznie w zwia˛zku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z
uczestników ma prawo do wgla˛du swoich
danych oraz ich poprawiania.
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6. Wraz z przekazaniem fotografii należy
przekazać podpisany oryginał Oświadczenia, którego wzór stanowi zała˛cznik do niniejszego regulaminu. A w przypadku osoby
niepełnoletniej do Oświadczenia należy doła˛czyć zgode˛ opiekuna prawnego na udział
w konkursie. Dokumenty prosze˛ przesłać
jako pdf na adres mailowy biuro@eg.ng.pl
7. Oceny fotografii oraz przyznania nagród
dokona polsko-czeska komisja konkursowa
składaja˛ca sie˛ z przedstawicieli polskiego i
czeskiego Euroregionu Glacensis.
3. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Nadsyłanie prac do 15.05.2021 r.
2. Ocena polsko-czeskiej komisji konkursowej do 30.06.2021 r.
3. Zawiadomienie o wynikach konkursu do
02.07.2021 r.
4. NAGRODY
1. Przewidziano nagrody rzeczowe dla 24
laureatów konkursu wyróżnionych przez
polskoczeska˛ komisje˛ konkursowa˛. Wartość
nagrody nie może przekroczyć 50 euro.
2. Laureaci zostana˛ powiadomieni przez
Organizatora droga˛ e-mailowa˛ lub telefonicznie. Wyniki zostana˛ zamieszczone na stronie internetowej Organizatora na podstronie
projektu oraz w aktualnościach.
5. PUBLIKOWANIE ZDJE˛Ć
1. Zgłoszenie zdje˛ć do konkursu oznacza
wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji Euroregionu Glacensis w materiałach promocyjnych drukowanych i elektronicznych. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich fotografii zgłoszonych do konkursu,
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w
innej formie podaja˛c dane autora (imie˛ i
nazwisko).
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest
jednoznaczne z przyje˛ciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że
fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku wykorzystania wizerunku osób trzecich uzyskano zgode˛
na jego rozpowszechnianie.
2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie be˛da˛ zwracane i pozostana˛ w zbiorach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych
osobowych ba˛dź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporza˛dzonych przez Uczestników.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja˛
przepisy kodeksu cywilnego

Konkurs : SZTUKA TEATRALNA
- ALCHEMIA TEATRALNA 2021
1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie
dota˛d niepublikowany i nienagradzany, be˛da˛cy oryginalnym dziełem autora (adaptacje
nie be˛da˛ przedmiotem konkursu).
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cia˛g dalszy ze str. 11
◆ Z nurtem Bystrzycy
◆ Śladami Emila Krebsa - śla˛skiego geniusza z
Opoczki
◆ Ścieżkami historii w Komorowie
◆ Historyczna wyprawa po Mokrzeszowie
◆ Ekologiczna wyprawa w Boleścinie
◆ Malarskie impresje w Makowicach
◆ Szlakiem Bitwy pod Lutomia˛
◆ W cieniu holenderskiego wiatraka w Gogołowie

W WIŚNIOWEJ POWSTANIE
KŁADKA ŁA˛CZA˛CA
SZLAKI ROWEROWE
Poła˛czenie szlaków rowerowych poprzez
kładke˛ nad rzeka˛ Bystrzyca˛ w Wiśniowej - to
kolejna inwestycja, planowana do zrealizowania
dzie˛ki dofinansowaniu gmin górskich w ramach
Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Przypomnijmy gmina Świdnica przeznaczy ponad 6 700 000 zł.
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rza˛dowej pomocy na rozbudowe˛ infrastruktury
turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy.
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.W tym roku 1 mld zł został
skierowany do gmin górskich (w tym 6,7 mln zł.,
trafiło do gminy Świdnica) z przeznaczeniem na
zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodoste˛pna˛ infrastrukture˛ turystyczna˛ oraz w infrastrukture˛ komunalna˛ zwia˛zana˛ z usługami turystycznymi.

SPORT POWRACA NA ORLIKI
Co najmniej do 25 kwietnia br., możliwa jest
organizacja zaje˛ ć sportowych na obiektach
otwartych. Zgodnie z nowym Rozporza˛dzeniem
w zaje˛ciach może uczestniczyć maksymalnie 25
osób. Organizator zobowia˛zany jest do zapewnienia dezynfekcji sprze˛tu sportowego, a uczestnicy do dezynfekcji ra˛k przed i po zaje˛ciach.
Mie˛dzy zaje˛ciami niezbe˛dna jest 15-minutowa
przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spotykały sie˛ na obiekcie. W gminie Świdnica zapraszamy na ORLIK w Lutomi Górnej.
Kompleks boisk ORLIK w Lutomi Górnej
czynny jest od poniedziałku do czwartku w go-
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dzinach 16:00-18:00, a w pia˛tek od 15:00 do
17:00.
Uwaga: Terminarz zaje˛ć na bieża˛co ulega
zmianie w zależności od rezerwacji grup zorganizowanych. Szczegółowe informacje udzielane sa˛
przez animatorów pod nr tel. 604156929 lub
608303045.
W tym tygodniu odbe˛da˛ sie˛ jeszcze naste˛puja˛ce rozgrywki sportowe:
Pia˛tek 15:00 - 17:00 B-Ball koszykówka dla
dzieci / 16:00 - 19:00 LKS Herkules Bojanice
(piłka nożna).
Od soboty, 24 kwietnia startuja˛ rozgrywki
młodzieżowe sygnowane DZPN.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu
zaprasza do konsultowania aktualizacji/zmian w
Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR), która znajduje sie˛ poniżej. Zmiany
w dokumencie i zała˛czniku zostały dokonane
poprzez wykreślenia oraz naniesienia w kolorze
czerwonym (zmiany głownie wynikaja˛ z niewykorzystanych środków na jednym przedsie˛wzie˛ciu i przeniesienie ich na inne).
Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać do dnia 27.04.2021 r. do
godz. 12.00 za pomoca˛ formularza zamieszczonego poniżej osobiście w biurze LGD "Szlakiem
Granitu" 55-340 Udanin 86 b lub poczta˛ elektroniczna˛ na adres: biuro@lgd-szlkaiemgranitu.pl
Dodatkowo zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym osobiście be˛dzie można przedstawić własne uwagi do zaproponowanych zmian.
Spotkanie odbe˛dzie sie˛ 27.04.2021 r. o godz.
14.00 w Biurze LGD.
Z powodu pandemii COVID-19 w spotkaniu konsultacyjnym moga˛ uczestniczyć wyła˛cznie osoby, które do dnia 23.04.2021 r. do
godz. 11:00 zgłosza˛ swoje uczestnictwo.

WNIOSKI O PŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNIE WYŁA˛CZNIE
PRZEZ INTERNET
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) przypomina, że od 2021 r.
nasta˛piły bardzo ważne zmiany w zasadach składania przez rolników wniosków o płatności obszarowe w 2021 r. Od bieża˛cego roku rolnicy nie
składaja˛ już oświadczeń o braku zmian we wnioskach i że zachodzi z ich strony konieczność
wypełnienia wniosków o płatności bezpośrednie
jedynie za pomoca˛ aplikacji eWniosekPlus, a
wie˛c droga˛ elektroniczna˛. Ponadto, nie sa˛ już
dostarczane droga˛ pocztowa˛ do rolników spersonalizowane wnioski, a co miało miejsce jeszcze w latach poprzednich.
W celu usprawnienia procesu naboru wniosków ARiMR oraz organizacje rolnicze, takie jak
chociażby DIR, che˛tnie świadcza˛ zainteresowanym rolnikom swoja˛ merytoryczna˛ pomoc. Temu służy także niniejsza kampania informacyjna.

KONIEC Z DODATKOWYM
ZASIŁKIEM OPIEKUŃCZYM
Od 19 kwietnia, 3 gminne przedszkola, a
także 5 oddziałów przedszkolnych w trzech
szkołach podstawowych, po trzech tygodniach
przerwy, znów działaja˛ stacjonarnie.
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Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
wyjaśnia, że w zwia˛zku z otwarciem żłobków i
przedszkoli dodatkowy zasiłek opiekuńczy be˛dzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia, nawet
jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłate˛
do 25 kwietnia . Nie ma konieczności składanie
nowych wniosków lub korygowania wniosków
już złożonych.

ZA NAMI PIERWSZY
Z TRZECH KONCERTÓW
ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
Koncerty Ziemi Świdnickiej odbywaja˛ sie˛ od
2017 na terenie powiatu świdnickiego. W tym
roku pierwszy z trzech wiosennych koncertów
miał miejsce w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Lutomi Dolnej. Tym którzy nie mogli zobaczyć, lub chcieliby raz jeszcze
posłuchać i zobaczyć duet skrzypcowy: Katarzyna Boniecka i Maksymilian Grzesiak gora˛co zapraszamy na kanał youtube Fundacji Dobrej Muzyki.
Na drugi koncert transmitowany z kościoła
parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym zapraszamy już w poniedziałek, 3
maja o godz. 12.00.

MIE˛DZYNARODOWY DZIEŃ
OCHRONY ZABYTKÓW
18 kwietnia, Mie˛dzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Z tej okazji, za sprawa˛ Fundacji
"Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
przypominamy wspomnienia pana Karola Jońcy,
jednego z pierwszych badaczy dziedzictwa
Krzyżowej i inicjatorów rewitalizacji tego miejsca, który odbył swoja˛ pierwsza˛ podróż do Krzyżowej.
"Przed nami Krzyżowa, w oddali widać odnowiona˛ kaplice˛, w lewo zabudowania gospodarskie i sczerniały pałac dwupie˛trowy. Zatrzymujemy sie˛ na podwórzu przed pałacem. Żałosny
widok, niemal ruina, pałac choć dach jest w
dobrym stanie, kryty łupkiem , wie˛kszość szyb
w pałacu rozbita i wydaje sie˛, że jest opustoszały,
a jednak mieszkaja˛ w nim dwie rodziny - na 1.
pie˛trze po prawej i na 2. pie˛trze również w prawym skrzydle. () Wydaje sie˛, że zapadł nieodwołalny wyrok - poste˛puja˛ca ruina, a potem już
tylko rozbiórka pałacu. Taki be˛dzie jego los za
kilka lat. Przed pałacem zatrzymujemy sie˛ w
pobliżu schodów wejściowych przy cokole jakiegoś pomnika. Widać ślady po zerwanej tabliczce. Drzwi pałacowe pozbijane z desek. Obszerny hall z dobrze utrzymana˛ de˛bowa˛ podłoga˛,
sufit cały. Po lewej przez szpary drzwi widoczna
obszerna - ładna sala. Dostrzec można w niej
jakieś narze˛dzia gospodarskie. Mebli po feldmarszałku nie ma.
Dzie˛ki zaangażowaniu rza˛dów Polski i Niemiec, Fundacji "Krzyżowa" ale i staraniom
władz gminy Świdnica obiekt ten od wielu lat jest
miejscem spotkań, realizacji wielu mie˛dzynarodowych projektów, dedykowanych przede wszystkim młodzieży, ale i starszym pokoleniom. Nie
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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.
www.alchemiateatralna.pl,
www.sok.com.pl
podzielił losu innych pałaców na Dolnym Śla˛sku, które popadły w ruine˛ i czekaja˛ na odbudowe˛. Pałac w Krzyżowej jak i cały kompleks
prezentuje sie˛ okazale i jest wizytówka˛ gminy
Świdnica."
W tym szczególnym dniu Mie˛dzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków warto pamie˛tać o
piele˛gnowaniu obiektów, które maja˛ szczególne
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego.
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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 Ten tydzień rozwia˛że kilka problemów, które bardzo Cie˛ martwia˛. Przekonasz
sie˛, jak łatwo znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej sie˛ teraz znalazłeś. Spotkasz
sie˛ z życzliwościa˛ i oddaniem wielu osób,
na które nawet nie liczyłeś. Do końca tygodnia ureguluj zobowia˛zania finansowe.
BYK Ogarnie Cie˛ wielki optymizm. Be˛dziesz chciał wszystko zmieniać, upiekszać, nowelizować. Weźmiesz udział w
jakiś ważnych przygotowaniach do pewnego wydarzenia lub uroczystości. Sprawy finansowe tymczasem niewiele sie˛
zmienia˛. Cierpliwości, już wkrótce wyjdziesz na prosta˛.
BLIŹNIE˛TA Choć niezbyt zmieni sie˛ Twoja sytuacja materialna, to świetnie poradzisz
sobie z problemami finansowymi. Wystarczy na bieża˛ce opłaty i codzienne funkcjonowanie. Dojdziesz do porozumienia z
kimś, z kim od dawna toczysz spór. Dobry
tydzień na rozwia˛zywanie wszelkich konfliktów.
RAK Przesadziłeś ostatnio z wydatkami.
Be˛dziesz musiał teraz myśleć, jak powia˛zać

koniec z końcem. Jeżeli dobrze zaplanujesz wydatki, to okaże sie˛, że nie jest wcale tak źle. Dobry tydzień na załatwienie
spraw rodzinnych. Zapomniałeś o zrobieniu czegoś ważnego. Szybko to nadrób.
LEW W zwia˛zku z pewna˛ sprawa˛, jaka˛
be˛dziesz musiał załatwić, odkryjesz w sobie nowe zdolności. Be˛dziesz sie˛ cieszył
dobrym zdrowiem i kondycja˛ fizyczna˛.
Wszystko to spowoduje, że nadchodza˛ce
dni be˛da˛ bardzo udane. Rozmowa z partnerem utwierdzi Cie˛ w Twoich uczuciach.
PANNA W nadchodza˛cych dniach bardzo
dużo sie˛ zmieni w Twoim życiu zawodowym. Być może zmienisz prace˛ lub awansujesz na wyższe stanowisko. Be˛dzie to
miało korzystny wpływ na wynagrodzenie.
Zdobe˛dziesz cenne doświadczenia, dzie˛ki
którym inaczej spojrzysz na wiele spraw.
Nawet szef nie be˛dzie już takim strasznym
potworem.
WAGA Ten tydzień be˛dzie należał do udanych i szcze˛śliwych. Zrealizujesz wszystko
po swojej myśli. Nadarzy sie˛ kilka świetnych okazji, które wykorzystasz. Trudno
be˛dzie utrzymać harmonie˛ w Waszym
zwia˛zku. Spokojna rozmowa wszystko wyjaśni. Ba˛dź szczery i otwarty. W pracy, jak
zwykle, po staremu.

SKORPION Ostatnio bardzo sie˛ opuściłeś
w sprawach zawodowych. Szef bacznie Cie˛
obserwuje i czeka, że coś sie˛ zmieni w Twoim zachowaniu. Ale jego cierpliwość może
sie˛ skończyć. Nie przenoś wie˛c problemów
osobistych na prace˛. Weź sie˛ w garść.
Wkrótce wszystko sie˛ ułoży.
STRZELEC Za mało żyjesz dniem dzisiejszym, a jednocześnie zbyt rzadko myślisz o
przyszłości. Czas biegnie bardzo szybko i kiedyś be˛dziesz tego żałował. Zastanów sie˛ nad
tym. Sprawy zawodowe nabiora˛ rozpe˛du w
przyszłym miesia˛cu. Do tego czasu nie licz na
poprawe˛ sytuacji finansowej.
KOZIOROŻEC W nadchodza˛cych dniach
poczujesz sie˛ zme˛czony. Cia˛gła bieganina i
brak czasu zrobia˛ swoje. Postaraj sie˛ odpocza˛ć od wszystkiego. Podziel obowia˛zki
mie˛dzy domowników. Zobaczysz, że jak
trzeba, to oni też potrafia˛ wiele zrobić. Sprawy finansowe zostana˛ niedługo uregulowane. Cierpliwości.
WODNIK Unikaj towarzystwa osób, które wprawiaja˛ Cie˛ w kompleksy. Po co
utrzymywać kontakty z kimś, kto jest nieszczery, cia˛gle sie˛ z Toba˛ porównuje i
udowadnia, że jesteś skupiskiem samych
wad. Znajdź czas dla siebie i na odpoczynek. Nabierzesz w ten sposób energii do
dalszej pracy.
RYBY To, co dobre dla innych nie zawsze
musi Ci dobrze służyć. Nie warto wie˛c bez
zastanowienia brać przykładu z innych.
Kieruj sie˛ własnym rozumem i intuicja˛. Obdarz wie˛kszym zaufaniem partnera. Nie
możesz cia˛gle unikać drażliwych tematów,
bo to Wam nie pomaga we wzajemnych
relacjach.

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

www.nowak-az.pl

