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W skrócie...

UWAGA!

W związku z sytuację epidemiologiczną im-

prezy mogą zostać odwołane. W związku z
tym należy upewnić się czy dana impreza

odbędzie się.

OBIADY CZWARTKOWE - FELIETO-
NY KULINARNE NA 3 MAJA
19.04-03.05.2021 
O obiadach czwartkowych zapewne wszy-
scy słyszeli. Organizował je Król Stanisław
August Poniatowski. Przez dekadę w każdy
czwartek na kilkugodzinne obiady zaprasza-
ni byli artyści, rzeźbiarze, literaci, malarze,
poeci. O nich opowiedzą felietony co ty-
dzień publikowane na stronie ŚOK-u.
Miejsce: online, organizator: ŚOK

FAMILIJNE WARSZTATY PLASTY-
CZNE: ZWIERZĘ W GARŚCI
22.04-20.05.2021
Już w czwartek zapraszamy na nową, wyjąt-
kową odsłonę Familijnych Warsztatów Pla-
stycznych. W formie krótkich odcinków za-
kończonych wyjątkową niespodzianką do-
wiecie się, jak, wykorzystując jedynie włas-
ną dłoń i najprostsze narzędzia do rysowa-
nia, stworzyć na papierze sympatycznego
zwierzaka.
Miejsce: online, organizator: ŚOK

KABARET ANI MRU MRU
23.05.2021, godz. 20:00
Kabaret Ani Mru Mru w najnowszym cyrko-
wym programie! Cirque de Volaille - ewi-
dentnie miało być Voila, no ale jest jak jest
Dlatego serwujemy roladę humoru, oczywi-
ście nie wieprzową, z solidną porcją pra-
wdziwej satyry w środku! Nie kroić bo pryś-
nie masłem tfu - śmiechem! :)
Wstęp 70/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: ŚOK

PIOTR BAŁTROCZYK
ZMIANA TERMINU 
25.07.2021, godz. 18:00
Są wciąż dla siebie zagadką, 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 większym przekona-
niem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mięczaków.
Wstęp 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

2 MAJA ŚWIĘTO FLAGI.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE MOJA
BIAŁO-CZERWONA

Już niedługo drugi maja, czyli Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina Świdnica
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu
i Rekreacji zapraszają do wzięcia udziału w
konkursie plastycznym "Moja BIAŁO-
CZERWONA".

www.expressem.eu www.expressem.eu

KONIEC REMONTU
KRASZOWICKIEJ

W piątek, 23 kwietnia przywrócony zostanie
ruch na ulicyKraszowickiej na odcinku od ulicy
Działkowej do ulicy Bystrzyckiej. Autobusy
miejskie wrócą na ulicę Kraszowickąod soboty,
24 kwietnia. Tym samym obsługiwane będą
przystanki na ul. Przyjaźni, ul. Kraszowicka /bib-
lioteka, ul. Kraszowicka/ Działkowa, ul. By-
strzycka/przejazd kolejowy. 

W ramach inwestycji przebudowana została
nawierzchnia jezdni, powstały nowe chodniki,
ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa i
oświetlenie uliczne. 

Wykonawcą 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 Samorządowych. Miastu przy-

znano dotację w wysokości 50 % kosztów inwes-
tycji.

WYSTAWA W RYNKU
Na 40-lecie narodzin niezależnego ruchu

chłopskiego IPN przygotował plenerową wysta-
wę "TU rodziła się Solidarność Rolników". Od

21 kwietnia do 5 maja 2021 r. będzie ją można
zobaczyć m.in. w Świdnicy.

Wystawa składa się z modułów ukazujących
historię rolniczej "Solidarności" w Polsce oraz
modułu regionalnego, opowiadającego na trzech
planszach rozwój rolniczej Solidarności na Do-
lnym Śląsku i Śląsku Opolskim.Plansza pierwsza
przedstawia dwa nurty związkowe dolnośląskiej
Solidarności rolniczej, plansza druga - walkę o
rejestrację Solidarności rolniczej i rozwój stru-
ktur na Dolnym Śląsku, plansza trzecia - Solidar-
ność rolniczą na Śląsku Opolskim.

Chłopski opór przeciwko komunistycznym
rządom, wyrażający się poparciem dla Polskiego
Stronnictwa Ludowego w latach 1945-1947 i
sprzeciwem wobec kolektywizacji (PRL była je-
dynym państwem w sowieckim bloku, w którym
nie udało się jej przeprowadzić) stanowił istotny
element tradycji polskiej wsi. Wspieranie przez
rządy PZPR niewydolnej własności państwowej
i "spółdzielczej", liczne absurdy gospodarcze i
administracyjne uderzały w interesy rolników, w
rękach których było 80 proc. ziemi. Niezadowo-
lenie powiększył jeszcze kryzys gospodarczy
drugiej połowy lat 70. XX wieku.

W takiej atmosferze rodziły się inicjatywy
opozycyjne na wsi. Powstał m.in. Tymczasowy

Komitet Niezależnego Związku Zawodowego
Rolników. W grudniu 1980 r. rolnicy z Bieszczad
rozpoczęli strajk okupacyjny w Ustrzykach Do-
lnych. Domagali się m .in. rejestracji NSZZ Rol-
ników "Solidarność Wiejska" oraz spełnienia lo-
kalnych postulatów. Mimo pacyfikacji przez mi-
licję był on kontynuowany wspólnie z protestu-
jącymi w Rzeszowie.

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl

R E K L A M A A K T Y W N A
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Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku
przedszkolnym oraz uczniów klas I-VIII
szkół podstawowych z terenu gminy Świd-
nica. Zadanie polega na wykonaniu polskiej
flagi, dowolną techniką i umieszczenie jej w
oknie domu, mieszkania, a następnie prze-
słania zdjęcia na adres wskazany w regula-
minie konkursu. Udział w konkursie jest
bezpłatny.
Dla laureatów  przewidziane są cenne na-
grody oraz dyplomy. 
REGULAMIN KONKURSU
I. ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
II. CELE KONKURSU:
1.  Promowanie obchodzenia świąt narodo-
wych poprzez wywieszanie polskiej flagi
państwowej;
2. Budowanie poczucia wspólnoty narodo-
wej oraz popularyzacja wiedzy o polskiej
fladze i polskich barwach narodowych
wśród dzieci i młodzieży z Gminy Świdnica.
3. Wzmacnianie uczuć patriotycznych dzie-
ci i młodzieży.
4. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk
plastycznych, rozwijanie umiejętności pla-
stycznych i manualnych.
5. Kształtowanie wśród dzieci świadomości
i emocjonalnego przywiązania do tożsamo-
ści narodowej.
6. Umożliwienie dzieciom prezentacji włas-
nych dokonań twórczych.
III. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs kierowany jest do mieszkańców
Gminy Świdnica. Uczestnicy konkursu rę-
cznie wykonają flagę Polski w dowolnym
formacie. Prace oceniane będą w dwóch ka-
tegoriach:
1. Kategoria I - dzieci w wieku przedszkol-
nym, 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 PRZYSTĄPIENIA DO
KONKURSU:
1. Własnoręcznie wykonana flaga Polski (te-
chnika dowolna). Następnie proszę zrobić
zdjęcie dekoracji i wysłać na maila jsa-
rah@goksir.swidnica.pl

www.expressem.eu

Na dolnośląskiej wsi niezależne organizacje
zawodowe tworzono od 1 września 1980 r. Za-
lążkiem pierwszej był punkt informacyjny Chło-
pski Komitet Inicjatywy Społecznej w Ciepło-
wodach w województwie wałbrzyskim, z które-
go rozwinął się Chłopski NSZZ "Solidarność
Chłopska". Jego ogniwa organizowano jesienią
1980 r. w całym regionie.

W latach 1980-1981 "Solidarność" rolnicza
prowadziła w regionie akcje informacyjne, soli-
darnie wspierała protesty rolnicze w Polsce m.in.
w Ustrzykach Dolnych, Rzeszowie, Bydgoszczy
oraz organizowała własne akcje np. głodówkę w
Świdnicy. 

Akcją wspierającą negocjacje rolników w
Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie była prowa-
dzona od 27 stycznia 1981 r. głodówka "Solidar-
ności Chłopskiej" w Świdnicy. Miała ona wielki
rezonans społeczny. Zakończono ją 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 listo-
pada - 13 grudnia 1981 r. działacze RI "S" woje-
wództwa wałbrzyskiego prowadzili strajk oku-
pacyjny w budynku Wojewódzkiego Zarządu
Kółek i Organizacji Rolniczych w Świdnicy.

Wystawę w Świdnicy można bezpłatnie
oglądać na Rynku (naprzeciwko teatru) od 21
kwietnia do 5 maja. Prosimy o przestrzeganie
przepisów pandemicznych - zachowanie odpo-
wiedniego dystansu społecznego i przebywanie
w maseczkach zakrywających usta i nos.

SPIS POWSZECHNY
Gminne Biuro Spisowe w Świdnicy infor-

muje, że od 19 kwietnia br. stanowisko do SA-

MOSPISU INTERNETOWEGO w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy będzie czynne od ponie-
działku do piątku, w godzinach od 8.00 do 11.00.

Od 4 maja br. pracę rozpoczną rachmistrzo-
wie spisowi. Z uwagi na epidemię wywiady bez-
pośrednie nie będą realizowane do odwołania, w
związku z czym rachmistrzowie będą dokony-
wać spisu telefonicznie.

Tożsamość rachmistrza można zweryfiko-
wać 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 się do otwarcia pun-
ktu szczepień w hali lodowiska na terenie Świd-
nickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Śląskiej 33. Jego obsługę zapewni wyspecjalizo-
wana kadra medyczna z przychodni "Eskulap".
Koordynatorem działań będzie Piotr Pamuła, za-
stępca komendanta hufca ZHP w Świdnicy.
Trwają ostatnie prace - na hali ustawiane są bo-
ksy, które oddzielą poczekalnie od punktów
szczepień. 

- Miasto będzie gotowe do uruchomienia
punktu 19 kwietnia. Jednak to od kiedy zacznie

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


4

on funkcjonować, zależeć będzie od decyzji
rządu- mówi prezydent, Beata Moskal-Słanie-
wska. 

Przygotowanych zostanie pięć stanowisk.
Planuje się szczepić około 500 osób dziennie - w
miarę pozyskiwania szczepionki z Rządowej
Agencji Rezerw Strategicznych. Miasto zapewni
m.in. obsługę logistyczną, wyposażenie biurowe,
sprzęt komputerowy, środki higieniczne, środki
ochrony osobistej, lodówki.

- Przy sprawnym przeprowadzeniu akcji
szczepieńpomogą także wolontariusze, którzy
już licznie zgłosili chęć pomocy. Jest wśród nich
wielu harcerzy, urzędników i radnych. Wszy-
stkim serdecznie dziękuję - dodaje prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska. 

O dacie uruchomienia, godzinach pracy pun-
ktu i kontakcie telefonicznym informować bę-
dziemy na bieżąco. 

WYMIEŃ FOLIÓWKĘ
NA EKO-REKLAMÓWKĘ

Kolejna edycja akcji "wymień foliówkę na
eko-reklamówkę" przed nami. Już 22 i 23 kwiet-
niaświdniczanie będą mogli wymienić rekla-
mówki wykonane z plastiku na bardziej przyja-
zne środowisku, materiałowe torby z logiem
"Czysta Świdnica".

Bądź Eko, nie wybieraj plastiku
Celem akcji jest eliminacja wszechobecnych

tzw. "foliówek" z naszego otoczenia. Każda na-
sza decyzja w trakcie robienia zakupów może
mieć zbawienny wpływ na środowisko. Wybie-
rając konkretne artykuły, zwracajmy chociażby
uwagę na to, w jaki sposób są zapakowane. Im
mniej opakowany jest dany produkt, tym lepiej.
Oczywistą podstawą jest zmiana własnych na-
wyków zakupowych, szczególnie przy kasie,
gdzie na klientów czekają płatne, plastikowe re-
klamówki, w które najczęściej pakujemy zakupy.
Wyprodukowanie jednej torebki foliowej zajmu-
je sekundę. Używamy jej pokonując drogę ze
sklepu do domu, czyli średnio 20 - 30 minut.
Pierwsza wyprodukowana na świecie torba folio-
wa jeszcze się nie rozłożyła. Upłynęło od tego
czasu bowiem 50 lat, a potrzebnych jest dziesięć
razy tyle! 

Zagrożenie jest poważne
Alternatywą dla tzw. "foliówek" są torby wy-

konane z materiału takiego jak bawełna albo juta.
Są zdecydowanie bardziej wytrzymałe od swo-
ich "sztucznych" odpowiedników, ale przede
wszystkim nie są obciążeniem dla środowiska.
Rocznie przez foliówki umiera na świecie 2 mi-
liony zwierząt - pokazują dane statystyczne. Po-
łknięta torebka foliowa może utknąć w ich prze-
wodzie pokarmowym. Zwierzęta morskie mylą
jednorazówki z pokarmem. Dla ryb to śmiertelna
pułapka, wpadają w nie i duszą się lub umierają
z głodu. Ptaki wodne zaplątują się w foliówki
podczas nurkowania. 

Zmiana jest w nas
Każdy mieszkaniec Świdnicy może taką tor-

bę dostać praktycznie za darmo. Wystarczy, że w

okresie od 22 do 23kwietnia zgłosi się do Urzędu
Miejskiego w Świdnicy do Wydziału Gospodar-
ki Odpadami, do pokoju nr 2 i zostawi jedną
plastikową reklamówkę, a w zamian otrzyma
ekologiczną torbę wykonaną z materiału.

Do akcji włączyła się także firma IgnerHo-
me, która przekazała 150 ekotoreb dla mieszkań-
ców. 

- Od samego początku akcje ekologiczne
organizowane przez Wydział Gospodarki Odpa-
dami Urzędu Miejskiego cieszą się dużym zain-
teresowaniem wśród mieszkańców. Istotną kwe-
stią 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 wspar-
cia samozatrudnienia młodych mieszkańców
Dolnego Śląska. Do projektu zaproszone są oso-
by w wieku od 18 do 29 roku życia, chcące
założyć własną firmę - o ile spełnią inne warunki
pozwalające przyjąć je do projektu opisane poni-
żej.

Nabór do projektu rozpocznie się 22.04.2021
a zakończy 13.05.2021. Więcej informacji na
stronie projektu  www.euro-concret .pl/kreator

Co można otrzymać?
◆ jednorazową dotację finansową w kwocie 23

050,00zł
◆ dotację pomostową 2600,00zł miesięcznie

przez okres 6 miesięcy
◆ 40 godzin szkoleniowych z zakresu prowa-

dzenia działalności gospodarczej
◆ 3 godziny wsparcia doradcy biznesowego w

zakresie pisania biznesplanu
Kto może być uczestnikiem projektu?
120  osób zamieszkałych lub uczących się (w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Do-
lnego Śląska które spełniają łącznie następujące
kryteria:

a) są w wieku od 18 do 29 r. życia; 
b) są bierne zawodowo (tj, osoby uczące się)

lub są osobami bezrobotnymi niezarejestro-
wanymi w urzędzie pracy;

c) utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 roku
(osoby które były zatrudnione w ramach stosun-
ku pracy/umowy cywilno-prawnej i straciły za-
trudnienie po 1.03.2020 r. (zwolnienie z przy-
czyn leżących po stronie pracodawcy, wygaśnię-
cie umowy lub rozwiązanie za porozumieniem
stron) oraz osoby, które prowadziły działalność
gospodarczą i zamknęły ją po 1.03.2020 jeśli
minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia za-
mknięcia działalności do dnia poprzedzającego
przystąpienie do projektu) i do dnia rozpoczęcia
udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem
pracy

d) nie należą do grup wyłączonych ze wspar-
cia wskazanych w regulaminie konkursu nr
POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 stanowiącym
załącznik 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 (wy-

maganym przy podpisaniu umowy dotacyjnej)
jest prowadzenie działalności gospodarczej

www.expressem.eu www.expressem.eu
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2. Zgłoszenie konkursu polega na wypełnie-
niu karty zgłoszeń (załącznik nr 1) oraz
oświadczenia o wyrażeniu zgody na wyko-
rzystanie danych osobowych dla celów
udziału w konkursie i przesłaniu na adres
mailowy jsarah@goksir.swidnica.pl
Termin zgłoszenia udziału i wysłania zdjęć
do 28.04.3021 r.
V.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Kryteria oceny prac konkursowych: tra-
dycyjność i oryginalność pomysłu, dekora-
cyjność, ogólne wrażenie estetyczne
2. Każdy uczestnik może wykonać jedną
pracę plastyczną, flagę biało-czerwoną:
*wybraną przez siebie techniką plastycz-
ną(wyklejanie, malowanie, wydzieranie, ry-
sowanie itp.),
*z wykorzystaniem dowolnych materiałów
(np. papier, tworzywo sztuczne, materiały
sypkie, materiały włókiennicze).e, kolory-
styka i trwałość formy, samodzielność wy-
konania.
3. Spośród zgłoszonych prac komisja wyło-
ni, do trzech najlepszych prac, w każdej
kategorii wiekowej,  których autorzy otrzy-
mają nagrody rzeczowe.
4. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się
prac, które nie spełniają powyższych wymo-
gów.
5. Uczestnik przystępując do konkursu, wy-
raża zgodę na dokumentowanie jego twór-
czości - rejestrację fotograficzną.
VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW.
Ogłoszenie wyników na stronie interneto-
wej organizatora oraz fanpage na facebooku
nastąpi 2 maja 2021 r.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do
dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

KONKURS
TECHNICZNO-EKOLOGICZNY

"KOSMICZNE EKO"
W związku z przypadającym na rok 2021
stuleciem urodzin Stanisława Lema Wypo-
życzalnia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świdnicy ogłasza:
konkurs techniczno-ekologiczny "Kosmicz-
ne eko" inspirowany twórczością Stanisława
Lema.
Stanisław Lem (1921-2006) to jeden z naj-
większych pisarzy XX wieku. Światową sła-
wę i popularność przyniosła mu fantastyka
naukowa: jego książki przetłumaczono na
ponad 40 języków i wydano w łącznym na-
kładzie 30 milionów egzemplarzy.
REGULAMIN KONKURSU
Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy -
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Mło-
dzieży.
Cele konkursu:
◆ rozbudzenie zainteresowania twórczo-

ścią Stanisława Lema wśród dzieci i mło-
dzieży;
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przez okres 12 miesięcy. Nie jest wymagane
poręczenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 500 520 027.

SUKCES UCZNIÓW ZESPOŁU
SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Wincentego Stysia w Świdnicy zakwalifi-
kowali się do finału VI Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Handlowo - Menadżerskich w oso-
bach: Karolina Gawrońska i Patryk Kurnik z
klasy 2 TE.

Uczniowie ci będą reprezentować szkołę 23
kwietnia 2021r. w Sosnowcu w etapie ogólnopol-
skim jako finaliści. Dostając się do zawodów
centralnych uczestnicy otrzymują zaświadczenie
i są zwolnieni z części pisemnej egzaminów za-
wodowych potwierdzających kwalifikacje w za-
wodzie. Program Olimpiady obejmuje wiedzę i
umiejętności mieszczące się w dyscyplinach:
ekonomia, nauki o zarządzaniu i finanse. Wyróż-
nia się również problematykę ogólną oraz temat
wiodący, który w tegorocznej edycji brzmi:
"Kryzys jako zjawisko ekonomiczne w teorii i
praktyce gospodarowania".

Gratulujemy i życzymy sukcesów oraz po-
wodzenia Karolinie i Patrykowi w eliminacjach
centralnych. Opiekun: Magdalena Urbańska -
Malucha.Zespół Szkół Ekonomicznych w Świd-
nicy

ŚRODKI OCHRONY DLA
POWIATOWYCH DPS-ÓW

W ramach walki z Covid 19 Powiat Świdni-
cki przekazał do Domów Pomocy Społecznej w
Jaskulinie i Świebodzicach środki ochrony tj.
maseczki, rękawice, gogle, przyłbice oraz szyb-

kie testy na obecność koronawirusa pozyskane z
Urzędu Wojewódzkiego. Łączna ilość przekaza-
nych środków to 8 tys. maseczek, 2 tys. rękawic,
300 szt. przyłbic, 200 szt. gogli i 75 szybkich
testów .

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 Wice-
starosta Świdnicki Zygmunt Worsa złożył sole-
nizantowi serdeczne życzenia zdrowia i wszel-
kiej pomyślności oraz dobiegnięcia do kolejnej
setki. Razem z Wicestarostą Pana Stanisława od-
wiedził Wacław Kroczek z Gerontology Re-
search Group - międzynarodowej organizacji
non profit zajmującej się badaniami nad starze-
niem się ludzi i procesami z tym związanym.

Wacław Kroczek wręczył Panu Stanisławo-
wi oficjalny certyfikat potwierdzający, że jest on
najstarszym mieszkańcem Dolnego Śląska, naj-
starszym żyjącym mężczyzną w Polsce, 3 naj-
starszym mieszkańcem w Polsce, 4 najstarszym
żyjącym Europejczykiem oraz 13 najstarszym
żyjącym mężczyzną na świecie.

***
Pan Stanisław Kowalski, rocznik 1910, swo-

ją sportową przygodę rozpoczął w wieku lat...
104. Do tej pory, na Mistrzostwach Polski Wete-
ranów w Lekkiej Atletyce, wynikiem 7.50, usta-
nowił rekord Europy w kategorii M 100 w rzucie
dyskiem. Pan Stanisław ustanowił także nowe
rekordy Polski oraz rekordy Mistrzostw Polski w
pchnięciu kulą (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 po-
wierzenie realizacji zadania publicznego z zakre-

ciąg dalszy ze str. 4

◆ promowanie czytelnictwa;
◆ rozwijanie wyobraźni plastycznej;
◆ kształtowanie świadomości ekologicz-

nej w życiu codziennym;
◆ zachęcenie uczestników do prezentowa-

nia swoich plastycznych zainteresowań i
talentów;

◆ kształtowanie umiejętności posługiwa-
nia się różnymi technikami plastyczny-
mi;

Uczestnicy:
dzieci uczęszczające do szkół podstawo-
wych w Świdnicy (klasy 0-III);
dzieci uczęszczające do szkół podstawo-
wych w Świdnicy (klasy IV-VIII);
młodzież uczęszczająca do szkół ponadpod-
stawowych w Świdnicy;
Tematyka prac konkursowych:
◆ wykonanie przestrzennej pracy plastycz-

nej, inspirowanej książkami Stanisława
Lema:

◆ zachęcającej do sięgnięcia po książkę
Stanisława Lema;

◆ zilustrowanie ulubionej książki lub bo-
hatera literackiego;

◆ przy wykonywaniu pracy należy zasto-
sować recykling i wykorzystać np.: zu-
żyte butelki, pojemniki plastikowe, kar-
tony, papier, puszki, ubrania, sprzęt ele-
ktroniczny, itp.

Praca plastyczna może przedstawiać np.: ro-
bota, statek kosmiczny, układ słoneczny;
Terminy:
składania prac: 7 maja 2021 r.
rozstrzygnięcie konkursu: 14 maja 2021 r.
Miejsce składania prac konkursowych:
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Mło-
dzieży MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska
18, II p., p. 302
Warunki uczestnictwa:
◆ przestrzenne prace konkursowe winny

być wykonane z materiałów ekologicz-
nych dowolną techniką plastyczną;

◆ każda praca powinna być opatrzona na
odwrocie metryczką zawierającą czytel-
ne imię i nazwisko autora, wiek oraz
numer telefonu do kontaktu;

◆ do pracy należy dołączyć wypełnioną
zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych (załącznik nr 1);

◆ prace nie spełniające wymogów regula-
minu lub oddane po terminie nie będą
oceniane.

Ocena prac:
◆ jury powołuje organizator konkursu;
◆ oceniane będą tylko prace indywidualne;
◆ autorzy nagrodzonych i wyróżnionych

prac otrzymają dyplomy i nagrody;
prace oceniane będą w trzech kategoriach:
kat. I - dzieci uczęszczające do szkół podsta-
wowych w Świdnicy (klasy 0-III);
kat. II - dzieci uczęszczające do szkół pod-
stawowych w Świdnicy (klasy IV-VIII); kat.
III - młodzież uczęszczająca do szkół ponad-
podstawowych w Świdnicy;

http://www.domsenioracm.pl
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su pieczy zastępczej pod nazwą: "Prowadzenie
na terenie powiatu świdnickiego placówki opie-
kuńczo wychowawczej typu rodzinnego w okre-
sie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia
2021 r."

W MDK...

UWAGA! KONKURS "MISTRZ
KLAWIATURY" 2021

Ze względu na trudności spowodowane aktu-
alną sytuacją pandemiczną w kraju i związane z
tym obostrzenia przesunięty zostaje termin roz-
strzygnięcia konkursu.

Termin przesyłania prezentacji: do 24 kwietnia
2021 r. na adres: dzialimprez@mdk.swidnica.pl

Rozstrzygnięcie konkursu: 14 maja 2021 r.
na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w
Świdnicy oraz na Fanpage.

zespół MDK w Świdnicy

LOCKDOWN PRZEDŁUŻONY DO 3
MAJA. SĄ WYJĄTKI W SPORCIE!

W związku przedłużeniem do 3 maja ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii informujemy o ograniczonej
dostępności obiektów Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.

Obiekty sportowe mogą działać wyłącznie
na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału

publiczności. Od 19 kwietnia dopuszczona jest
działalność obiektów sportowych na otwartym
powietrzu (do 25 osób) oraz dzieci i młodzieży
uczestniczącej we współzawodnictwie sporto-
wym prowadzonym przez odpowiedni polski
związek sportowy.
◆ Dom Wycieczkowy i Camping nieczynny do

3 maja.
◆ Basen czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00-15.00 (wyłącznie dla spor-
towców zawodowych i kadr narodowych)

◆ Hale sportowe dla sportowców zawodowych
i kadr narodowych, a od 18 kwietnia także dla
dzieci i młodzieży uczestniczącej we współ-
zawodnictwie sportowym prowadzonym
przez odpowiedni polski związek sportowy

◆ Samoobsługowy kort tenisowy przy ulicy
Prądzyńskiego, boiska i inne obiekty na
otwartym powietrzu aktywność fizyczna
przy zachowaniu limitu 25 osób oraz dzieci i
młodzieży uczestniczącej we współzawod-
nictwie sportowym prowadzonym przez od-
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ciąg dalszy na str. 8

◆ autorzy nagrodzonych i wyróżnionych
prac zostaną indywidualnie zaproszeni
na rozstrzygnięcie konkursu;

◆ nagrodzone i wyróżnione prace konkur-
sowe zastaną wyeksponowane na wysta-
wie zorganizowanej przez Miejską Bib-
liotekę Publiczną w Świdnicy;

Uwaga:
udział w konkursie jest jednoznaczny z wy-
rażeniem przez autora zgody na przekazanie
organizatorowi praw autorskich do celów
promocji;
udział w konkursie jest jednocześnie zgodą
na przetwarzanie wizerunku Uczestnika w
celach promocyjnych na stronach www
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy;
prace przekazane na konkurs stają się włas-
nością organizatora. Wszelkich informacji
dotyczących konkursu udzielają pracownicy
Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Mło-
dzieży 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, umie-
jętności 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 - ar-
tystycznym, inspirowanym twórczością Sta-
nisława 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 kate-
gorii.
KATEGORIA: WIERSZ
- W kategorii WIERSZ uczniowie biorą
udział indywidualnie.

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo

NYYC  AY LD TE E
RM NAI A

TM YE W

D NA EK JA

www.akupunktura.org.pl
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powiedni polski związek sportowy dozwolo-
ne od 19 kwietnia.

Polonia informuje...

CZTERY MINUTY, KTÓRE
WSTRZĄSNĘŁY BYTOMIEM

Kolejny szalony mecz, pełen  dramaturgii i
walki do ostatnich sekund pojedynku rozegrali
piłkarze  MKS-u Polonia-Stal Świdnica. Pod-
opieczni Jarosława Pedryca w starciu z  dwukrot-
nym mistrzem Polski i wiceliderem tabeli Polo-
nią Bytom byli  skazywani na sromotną klęskę,
ale znów udowodnili, że w tej lidze można  po-
walczyć z każdym. Biało-zieloni mocno postra-
szyli faworyta, który do  końca musiał drżeć o
końcowy rezultat i choć wracali to Świdnicy na
tarczy, to mogli to robić z podniesioną głową.

Początek starcia z dwukrotnym mistrzem
Polski, czterokrotnym wicemistrzem kraju i je-
dynym polskim klubem, który  sięgnął po zwy-
cięski puchar europejskich rozgrywek (1965 rok
- Puchar  Intertoto) rozpoczął się dla nas zupełnie
inaczej, niż miało to miejsce  podczas ubiegłoty-
godniowej potyczki z rezerwami ekstraklasowe-
go Zagłębia  Lubin. Świdniczanie zagrali odważ-
nie i nie przestraszyli już faworyta  meczu. Już w
6. minucie mieliśmy
swoją okazję do zdoby-
cia gola, ale  Wojciech
Szuba nie zdołał z rzutu
wolnego zaskoczyć Do-
minika  Brzozowskie-
go. Chwilę później ru-
szyliśmy z groźną kontrą
zainicjowaną  przez Bar-
tosza Paszkowskiego.
Młody skrzydłowy za-
grał piłkę do Kornela
Ciupki, a ten zamiast od-
grywać ją z powrotem
szukał podaniem Da-
miana  Szydziaka. Nie-
stety skończyło się tylko
na zagrożeniu i ostate-
cznie  niecelnym dogra-
niu futbolówki. Z cza-
sem do głosu zaczęli co-
raz śmielej  dochodzić
gospodarze. W 19. mi-
nucie znakomicie w po-
lu karnym znalazł się
doświadczony Patryk
Stefański, były zawod-
nik ekstraklasowego
wtedy  zespołu Ruchu
Chorzów, jak również
m.in. Zagłębia Sosno-
wiec, czy GKS-u  Kato-
wice. 31-latek ubiegł w
tej sytuacji Bartłomieja
Kota, który  wydawało-
by się mógł w tej sytu-
acji spisać się lepiej i
wpakował  futbolówkę

głową do sieci. Nasz golkiper w kolejnych minu-
tach stanął na  wysokości zadania, broniąc kilka
znakomitych uderzeń rozpędzonych  rywali. W
30. minucie nie był już jednak w stanie zatrzymać
uderzenia  głową Jakuba Wróbla. Do końca pier-
wszej części gry miejscowi starali się  podwy-
ższyć rezultat, lecz do przerwy obie ekipy scho-
dziły przy wyniku  2:0.

Po zmianie stron obraz gry się nie  zmieniał.
Biało-zieloni próbowali się odgryzać, a piłkarze
Polonii Bytom  nie pozwalali nam na zbyt wiele.
Oprócz tego gospodarze cały czas  zaciekle wal-
czyli o zaliczenie kolejnych trafień. Po takiej
akcji w 55.  minucie dopięli swego, choć gol był
nieco przypadkowy. Bartłomiej Kot  odbił ude-
rzenie Michała Płonki, ale piłka na błocie w
piątce pola  bramkowego nabrała rotacji i wto-
czyła się do sieci. Stan murawy  pozostawiał
zresztą sporo do życzenia, stadion Szombierek
Bytom jest po  prostu w opłakanym stanie (FO-
TO obiektu w Bytomiu w treści artykułu) i w
niczym nie przypomina choćby obiektu Świdnic-
kiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji. Goście dążyli
do strzelenia choćby honorowego gola, ale  bra-
kowało dokładności, wykończenia i nieco szczę-
ścia. W 73. minucie z  rzutu wolnego huknął
Wojciech Szuba, ale udanie piłkę nad poprzeczką
przeniósł Dominik Brzozowski. Zamiast gola
przyjezdnych mieliśmy kolejną  skuteczną akcję,
tym razem wykorzystaną przez Dawida Krze-
mienia, który  na raty wpakował piłkę do siatki i
zrobiło się 4:0 dla Polonii Bytom.

W tym momencie wydawało się, że na  kwa-
drans przed ostatnim gwizdkiem arbitra emocje
się definitywnie  skończyły. Nic bardziej mylne-

ciąg dalszy ze str. 7

- Uczestnik zgłasza do konkursu jeden
wiersz - autorski, samodzielny, niepubliko-
wany.
- Prace uczestnik przesyła na adres mailowy
organizatora: multimedia@mbp.swidni-
ca.pl, pracę należy podpisać imieniem i na-
zwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail
oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych uczestnika konkursu (załą-
cznik nr 1).
KATEGORIA: PIOSENKA
- W kategorii PIOSENKA uczniowie biorą
udział indywidualnie.
- Uczestnik zgłasza do konkursu jedną pio-
senkę - autorską, samodzielną, niepubliko-
waną.
- Czas trwania nagrania - do 3 minut; styl
wykonania - hip hop (język polski).
- Płyta CD z nagraną piosenką powinna od-
twarzać się w programie Windows Media
Player.
- Płytę uczestnik przesyła na adres organiza-
tora: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Fran-
ciszkańska 18, 58-100 Świdnica, pracę nale-
ży podpisać imieniem i nazwiskiem autora,
podać telefon, adres e-mail oraz dołączyć
zgodę na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu (załącznik nr 1).
KATEGORIA: FILM
- W kategorii FILM uczniowie biorą udział
indywidualnie lub w zespołach nie wię-
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 się w programie Windows Media
Player.
- Płytę uczestnik przesyła na adres organiza-
tora: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Fran-
ciszkańska 18, 58-100 Świdnica, prace nale-
ży podpisać imieniem i nazwiskiem autora,
podać telefon, adres e-mail oraz dołączyć
zgodę na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu (załącznik nr 1).
4. Prace zostaną ocenione przez jury, które
powołują organizatorzy konkursu. W każdej

http://www.bojero.com.pl


go, bo świdniczanie znów nie dali za  wygraną. W
81. minucie skuteczną główką po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego  Wojciecha Szuby popisał się Robert
Myrta i zrobiło się 4:1 dla  miejscowych. W 83.
minucie znów spod chorągiewki futbolówkę dorzu-
cał  Szuba, a akcję tym razem efektownie z ostrego
kąta głową wykończył  Grzegorz Borowy. Nie mi-
nęła minuta, po raz kolejny asystował Wojciech
Szuba, a efektownie z woleja kropnął Damian Ka-
sprzak. Tym samym zrobiło  się już tylko 4:3 dla
miejscowych, a nasi piłkarze złapali kontakt.  Na-
szych ataków nie było końca, w kolejnej minucie
przejęliśmy futbolówkę  i popędziliśmy pod bram-
kę przeciwników. W polu karnym rywale ratowali
się faulem, nasz gracz został kopnięty, ale sędziemu
zabrakło odwagi,  żeby w takich okolicznościach i
meczu byłego mistrza Polski oraz  wicelidera tabeli
z dziewiętnastą ekipą ligi podyktować rzut karny na
4:4. Sędziowanie pozostawiało wiele do życzenia,
a najlepszym dowodem na  to jest sytuacja z 94.
minuty spotkania. Kiedy goście ruszyli już całą
drużyną do przodu szukając wyrównania, kropkę
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  wybiegający do piłki Celuch i
znajdujący się tuż przy arbitrze liniowym  był na
wyraźnym spalonym. Podopieczni trenera Jarosła-
wa Pedryca ulegli  finalnie po walce 3:5, szkoda
popełnionych błędów własnych i tego, że w  pogoń
ruszyliśmy tak późno. Po raz kolejny pokazaliśmy
jednak charakter,  to że dobrze wytrzymujemy star-
cia z takimi rywalami pod względem  kondycyj-
nym i potrafimy napsuć sporo krwi zdecydowanym
faworytom  rozgrywek. Za tydzień kolejny mecz o
punkty. W sobotę, 24 kwietnia  podejmiemy na
swoim terenie Lechię Zielona Góra.

Polonia Bytom - Polonia-Stal Świdnica 
5:3 (2:0)

Polonia-Stal: Kot, P.  Paszkowski, Sowa, Ka-
sprzak, Kozachenko, Sztylka (66’ Osiadły), Bo-
rowy,  Szuba, B. Paszkowski (80’ Myrta), Szy-
dziak (66’ Filipczak), Ciupka (46’  Tragarz)

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

NIE BYŁO PUCHARU
Toczy się niestety dalej saga  związana z

rozegraniem finałowego boju Pucharu Polski na
szczeblu  Podokręgu Wałbrzych Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej pomiędzy  Bielawianką
Bielawa a Polonią-Stal Świdnica. Najlepszej
drużyny naszego  okręgu nie udało się ustalić pod
koniec lutego, nie udało się też  w  środę, 14
kwietnia.

Przypomnijmy, że pierwszym terminem  or-
ganizacji wielkiego finału Pucharu Polski strefy
wałbrzyskiej miała  być sobota, 27 lutego. Ob-
rońcy tytułu - piłkarze Polonii-Stali Świdnica
mieli ten mecz rozegrać na tydzień przed startem
rundy rewanżowej III  ligi i wyjazdową potyczką
z Ruchem Chorzów. Ta sztuka im się nie udała,
bo miejscowi zasłonili się kiepskim stanem boi-
ska w Bielawie i brakiem  możliwości rezerwacji
obiektu OSiR-u Bielawa. Wyznaczono zatem
drugi  termin - środę, 14 kwietnia. Tym razem na
przeszkodzie stanęły braki  proceduralne w tra-
kcie obostrzeń związanych z pandemią korona-
wirusa,  którym bielawianie nie sprostali. Kolej-
nym, trzecim i miejmy nadzieję  ostatecznym
terminem będzie środa, 28 kwietnia - godz .
17.00, stadion w  Bielawie.

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA
interweniowała
Decyzją Wojewody

Dolnośl ąskiego Nr
62/BZ/BOL/COVID-
19/2020 z dniem 12
października 2020r.
Straż Miejska w Świdni-
cy otrzymała zadania
dotyczące nawiązania
ścisłej współpracy z Po-
licją w zakresie zapobie-
gania rozprzestrzenia-
nia się wirusa SARS-
CoV-2,  zgodnie ze
wskazaniami właściwe-
go terytorialnie komen-
danta jednostki Policji.

Realizacja pozosta-
łych zadań straży miej-
skiej będzie ukierunko-
wana na prowadzenie
działań związanych z
weryfikacją wykonywa-
nia nakazów, zakazów i
obowiązków wynikają-
cych  z przepisów prawa
związanych z zapobie-
ganiem rozprzestrzenia-
nia się choroby zakaźnej
COVID-19.
09.04.2021r. 
godz. 15.35 
Dyżurny Straży Miej-
skiej w Świdnicy otrzy-
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z trzech kategorii przyznane zostaną 3 na-
grody oraz wyróżnienia.
5. Kryteria oceny: zgodność z tematem, ory-
ginalność pomysłu, styl literacki, spójność
formy i ogólne wrażenia artystyczne.
6. Z nagrodzonymi osobami skontaktujemy
się drogą mailową lub telefonicznie.
7. Termin nadsyłania prac: 26.04.2021 r.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z
wyrażeniem przez autora zgody na dane wi-
zerunkowe oraz przekazanie Organizatoro-
wi praw autorskich do celów promocji. Or-
ganizator zastrzega sobie prawo do bezpłat-
nej publikacji dowolnie wybranych frag-
mentów nagrodzonej pracy w prasie i innych
mediach w celach promocji konkursu bez
powiadamiania autora; prace przekazane na
konkurs stają się własnością Organizatora.
9. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez
nadesłanie pracy traktowane jest jako akcep-
tacja wszystkich warunków regulaminu.
Prace niezgodne z regulaminem nie będą
przyjmowane. Przystąpienie do konkursu
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestni-
ka oraz publikacje jego utworów zgodnie z
potrzebami organizacyjnymi konkursu.
10 .  Termin  ogłoszen ia wyników:
30.04.2021 r.
11. Wszelkie dodatkowe informacje na te-
mat 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 za-
praszamy 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 Eu-
roregionu Glacensis"  nr CZ.11.4.120/0.0
/0.0/16_008/0002557. Celem projektu jest
promocja działalności transgranicznej Euro-
regionu Glacensis oraz współpracy partner-
skiej. Dzięki promocji dobrych praktyk oraz
optymalnych działań na rzecz rozwoju po-
granicza przyczynimy się do zwiększenia
poczucia przynależności mieszkańców z
pograniczem polsko-czeskim. Zaprezen-
tujemy społeczności EG, modelowe przy-
kłady współpracy na polsko-czeskim po-
graniczu. Pokażemy efekty wzajemnej
współpracy i transgranicznych działań.
Realizacja projektu promocyjnego będzie
miała bezpośredni wpływ na rozwoju
świadomości i wiedzy społeczności lokal-
nej, a także uświadomi mieszkańcom po-
granicza, że wszyscy korzystamy  z efe-
któw partnerstw nawiązanych w latach 90-
tych XX wieku. Projekt umożliwi przed-
stawienie ogromu kompleksowych zmian
na polsko-czeskim pograniczu, które za-
szły dzięki wieloletniej współpracy trans-
granicznej.
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mał zgłoszenie od mieszkańca z ulicy Fol-
warcznej. Jego schorowany sąsiad w pode-
szłym wieku wzywał pomocy, a drzwi do
mieszkania były zamknięte. Na miejsce skie-
rowano patrol straży miejskiej. Po otworze-
niu drzwi przez straż pożarną okazało się, że
starszy mężczyzna upadł i nie mógł sam się
podnieść. Na szczęście nie odniósł on żad-
nych obrażeń. Na miejscu pojawił się rów-
nież członek rodziny, któremu przekazano
opiekę nad poszkodowanym.

10.04.2021r. godz. 11.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego męż-
czyzny leżącego na jezdni przy ulicy Kościu-
szki, którego pilnował jego pies. Skierowany
na miejsce patrol wezwał pracowników
schroniska, którzy musieli zabrać zwierzę.
Dopiero wówczas strażnicy zajęli się
nietrzeźwym, który po zbadaniu przez leka-
rza został umieszczony do wytrzeźwienia w
Policyjnej Izbie Zatrzymań. W dniu nastę-
pnym za swój czyn został ukarany mandatem
karnym. Mężczyznę poinformowano, iż jego
pies oczekuje na swego pana w schronisku
dla zwierząt.

11.04.2021r. godz. 22.07 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkańca Świdnicy do-
tyczące dwóch studzienek burzowych bez
pokryw na ulicy Równej. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Straż-
nicy odnaleźli kraty i osadzili je w studzien-
kach.

12.04.2021r. godz. 14.53 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który
na przystanku komunikacji miejskiej na Pla-
cu Grunwaldzkim palił papierosy, spożywał
alkohol i nie zasłaniał maseczką ust i nosa.
Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Wyjaśnio-
no mężczyźnie obowiązujące w tym zakresie
zasady i ukarano go mandatem w kwocie 300
złotych.

13.04.2021r. godz. 9.08
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące podejrzenia spala-
nia odpadów w jednej z firm zlokalizowa-
nych przy ulicy Bystrzyckiej. Strażnicy po-
twierdzili, że z komina wydobywa się gęsty
czarny dym, jednak przeprowadzona kontro-
la wykazała, że spalany był wyłącznie węgiel
kamienny.

13.04.2021r. godz. 16.14 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące spożywania alkoholu
bezpośrednio przed wejściem do poczekalni
dworca PKP Świdnica Miasto. Interweniu-
jący strażnicy ukarali jednego ze sprawców
mandatem karnym, natomiast drugi z męż-
czyzn został umieszczony do wytrzeźwienia
w Policyjnej Izbie Zatrzymań. Mandat otrzy-
mał dopiero  w dniu następnym po
wytrzeźwieniu.

***
Tuż przed godziną 20.00 w piątkowy wie-

czów 16 kwietnia br. na dworcu PKP Świdnica
Miasto pojawił się 34 letni Łukasz Z., mieszka-
niec naszego miasta. Nie zamierzał on jednak
wyruszyć w podróż. Już po chwili dyżurny straży
miejskiej otrzymał informację, z której wynika-
ło, iż odwiedziny na dworcu miały zupełnie inny
cel

Białym markerem zaczął malować znaki gra-
ficzne na drzwiach poczekalni. Twórczość tą
szybko przerwali strażnicy, którzy uchronili za-
bytkowy obiekt przed poważniejszą dewastacją.
Bazgroły udało się skutecznie usunąć, a ich
"twórca" jako honorarium otrzymał 500 złotowy
mandat karny.

***
W ubiegłym tygodniu dyżurny Straży Miej-

skiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pra-
cowników Ośrodeka Rehabilitacyjno - Eduka-
cyjno - Wychowawczy przy ulicy  Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego w Świdnica - "Wjazd do
ośrodka został zablokowany przez parkujące po-
jazdy, nasi podopieczni nie mogą się dostać do
ośrodka ani go opuścić, pomóżcie"

Na miejsce skierowano patrol straży miej-
skiej. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Bezpo-
średnio przed bramką do ośrodka na całej szero-
kości chodnika stał zaparkowany samochód mar-
ki Suzuki. Wokół czekały osoby niepełnospraw-
ne z opiekunami, które w żaden sposób nie mogły
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Jednym z działań projektu jest  ogłoszenie
Konkursu fotograficznego pod tytułem:
"Promocja współpracy transgranicznej-
współpraca transgraniczna na obszarze Eu-
roregionu Glacensis w obiektywie miesz-
kańców" skierowanego do mieszkańców
Euroregionu.
Ideą konkursu fotograficznego jest zaanga-
żowanie mieszkańców   w zaprezentowanie
najciekawszych przykładów współpracy
transgranicznej poprzez prezentację tych
przykładów na wykonanych fotografiach.
Działania ukierunkowane na promocję efe-
któw współpracy oraz zaangażowanie spo-
łeczności EG w realizację projektu pozwolą
upowszechniać wiedzę o polsko-czeskich
inicjatywach oraz roli jaką pełni Euroregion
Glacensis. Zdjęcia z konkursu będą wyko-
rzystywane do promocji działalności Euro-
regionu Glacensis na stronach interneto-
wych partnerów projektu. 24 wybrane zdję-
cia zostaną również wykorzystane w kalen-
darzu książkowym na rok 2022.

***
Regulamin Konkursu

Fotograficznego
"Promocja współpracy transgranicznej-
współpraca transgraniczna na
obszarze Euroregionu Glacensis w obiekty-
wie mieszkańców"
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzy-
szenie Gmin Polskich Euroregionu Glacen-
sis, 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 regu-
lamin, który wchodzi w życie z dniem roz-
poczęcia konkursu i obowiązuje do czasu
jego zakończenia.
3. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na kon-
kurs wraz z oświadczeniem - stanowiącym
załącznik do niniejszego regulaminu jest
równoznaczne z poddaniem się uczestnika
procedurze regulaminowej konkursu.
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich foto-
grafujących osób.
5. Konkurs trwa od 23 marca 2021 do 15
maja 2021.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby
pełnoletnie oraz niepełnoletnie posiadające
zgodę opiekunów prawnych na udział w
konkursie. Zgoda opiekunów prawnych po-
winna być dołączona do Oświadczenia.
2. ZDJĘCIA
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymal-
nie do 5 fotografii. Zdjęcia powinny przed-
stawiać atrakcje turystyczne, przyrodę , za-
bytki techniki i urbanistyki, wydarzenia kul-
turalne, sportowe itp. ( również te, które się
już odbyły ) powiązane z efektami współpra-
cy transgranicznej z obu stron granicy na
obszarze Euroregionu Glacensis.
Zdjęcia powinny posiadać tytuł.
Obszar Euroregionu Glacensis:
po stronie czeskiej:
- Jicin, Trutnov, Nachod, Hradec Kralove,
Rychnov nad Kneznou, Pardubice, Chru-
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wejść na teren ośrodka, ani też go opuścić. Po
chwili pojawił się kierowca, którego ukarano
mandatem karnym. Dostęp do placówki został
odblokowany, ale to nie był koniec tej interwe-
ncji. Po drugiej stronie bramy inny niefrasobliwy
kierowca zaparkował swój samochód na trawni-
ku. W tym przypadku kierowca nie poczuwał się
do winy. Na miejscu pojawił się również radio-
wóz "drogówki". Ta interwencja trwała trochę
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 pięknych wi-
doków w gminie Świdnica za pomocą edukacyj-
nych gier terenowych. Questy łączą w sobie ele-
menty zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i ra-
dości odkrywania.

Czym są questy?
To gry terenowe polegające na poszukiwaniu

skarbów. Nie wymagają one obsługi ani znako-
wania w terenie, dlatego, w odróżnieniu od pod-
chodów lub gier miejskich, można w nie grać
niemal w każdej chwili. Podstawą zabawy jest
wędrówka trasą questu w terenie. Może to być
spacer po miejscowości, jazda rowerem przez
las, spływ rzeką czy zwiedzanie muzeum. Do
zabawy wystarczy ulotka lub darmowa aplikacja
mobilna Questy - Wyprawy Odkrywców. Ulotki
są dostępne w wybranych punktach informacji
turystycznej lub jako plik do pobrania ze strony
internetowej questy.org.pl. Czytając wierszowa-
ne wskazówki, uczestnik podąża questem w te-

renie i poznaje sekrety danego miejsca. Na końcu
drogi na odkrywców czeka "skarb" - pojemnik
finałowy, a w nim pamiątkowa pieczątka i Księga
Questu. Odcisk pieczęci i wpis do Księgi po-
twierdzają przebycie trasy.

Dla kogo są Questy?
Oferta adresowa jest do:

◆ turystów i gości danej miejscowości
◆ grup szkolnych, rodzin z dziećmi
◆ mieszkańców regionu (by lepiej poznali

własną "małą ojczyznę)
Questy można przemierzać na trzy sposoby:
W terenie:

◆ z ulotką papierową wydrukowaną z portalu
www.questy.org.pl lub pobraną w np. w pun-
kcie informacji turystycznej,

◆ z bezpłatną aplikacją mobilną "Questy - Wy-
prawy Odkrywców" (dostępną bezpłatnie dla
systemu Android i iOS).
Wirtualnie:

◆ przechodząc on-line trasy oznaczone jako
"questy wirtualne", umieszczone na portalu
www.questy.org.pl

 DOSTĘPNE QUESTY NA TERENIE GMINY
ŚWIDNICA
◆ Strażacki quest w Burkatowie
◆ Wyprawa nad Jeziorko Daisy
◆ Tajemnice Śląskiej Doliny
◆ Perełki Grodziszcza - najstarszej dolnoślą-

skiej wsi
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dim, Ustii nad Orlici, Svitavy, Sumperk oraz
teren gminy Bala Voda
po stronie polskiej:
- powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, strzeliń-
ski, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, mia-
sto Wałbrzych
2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie
jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w
sepii. Przesłane w postaci elektronicznej
mailowo, zapisane w jak największej roz-
dzielczości. 
3. Termin zgłaszania zdjęć mija 15.05.2021
r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynię-
cia pracy konkursowej do siedziby Organi-
zatora.
4. Fotografie należy przesyłać na adres mai-
lowy biura Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis biuro@eg.ng.pl z
opisem:
◆ tytuł konkursu, tytuł zdjęcia/zdjęc, imię,

nazwisko, adres, telefon, e-mail autora
zdjęć.

5. Organizator Konkursu informuje uczest-
ników Konkursu, iż ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane na podsta-
wie wyrażonej dobrowolnie przez uczestni-
ka Konkursu zgody, w siedzibie Organizato-
ra, wyłącznie w związku z wykonaniem po-
stanowień niniejszego Regulamin. Każdy z
uczestników ma prawo do wglądu swoich
danych oraz ich poprawiania.

www.expressem.eu
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◆ Z nurtem Bystrzycy
◆ Śladami Emila Krebsa - śląskiego geniusza z

Opoczki
◆ Ścieżkami historii w Komorowie
◆ Historyczna wyprawa po Mokrzeszowie
◆ Ekologiczna wyprawa w Boleścinie
◆ Malarskie impresje w Makowicach
◆ Szlakiem Bitwy pod Lutomią
◆ W cieniu holenderskiego wiatraka w Gogo-

łowie

W WIŚNIOWEJ POWSTANIE
KŁADKA ŁĄCZĄCA 

SZLAKI ROWEROWE 
Połączenie szlaków rowerowych poprzez

kładkę nad rzeką Bystrzycą w Wiśniowej  - to
kolejna inwestycja, planowana do zrealizowania
dzięki dofinansowaniu gmin górskich w ramach
Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Przypomnijmy -
gmina Świdnica przeznaczy ponad 6 700 000 zł.

rządowej pomocy na rozbudowę infrastruktury
turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
(RFIL) to program, w ramach którego rządowe
środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej
Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie
jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciw-
działania 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 ogólno-
dostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infra-
strukturę komunalną związaną z usługami tury-
stycznymi.

SPORT POWRACA NA ORLIKI 
Co najmniej do 25 kwietnia br., możliwa jest

organizacja zajęć sportowych na obiektach
otwartych. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem
w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25
osób. Organizator zobowiązany jest do zapew-
nienia dezynfekcji sprzętu sportowego, a uczest-
nicy do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach.
Między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa
przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spoty-
kały się na obiekcie. W gminie Świdnica zapra-
szamy na ORLIK w Lutomi Górnej.

Kompleks boisk ORLIK w Lutomi Górnej
czynny jest od poniedziałku do czwartku w go-

ciąg dalszy ze str. 11

12

6. Wraz z przekazaniem fotografii należy
przekazać podpisany oryginał Oświadcze-
nia, którego wzór stanowi załącznik do ni-
niejszego regulaminu. A w przypadku osoby
niepełnoletniej do Oświadczenia należy do-
łączyć zgodę opiekuna prawnego na udział
w konkursie. Dokumenty proszę przesłać
jako pdf na adres mailowy biuro@eg.ng.pl
7. Oceny fotografii oraz przyznania nagród
dokona polsko-czeska komisja konkursowa
składająca się z przedstawicieli polskiego i
czeskiego Euroregionu Glacensis.
3. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Nadsyłanie prac do 15.05.2021 r.
2. Ocena polsko-czeskiej komisji konkurso-
wej 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
polskoczeską komisję konkursową. Wartość
nagrody nie może przekroczyć 50 euro.
2. Laureaci zostaną powiadomieni przez
Organizatora drogą e-mailową lub telefoni-
cznie. Wyniki zostaną zamieszczone na stro-
nie internetowej Organizatora na podstronie
projektu oraz w aktualnościach.
5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza
wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wyko-
rzystywanie do promocji Euroregionu Gla-
censis w materiałach promocyjnych druko-
wanych i elektronicznych. Organizator za-
strzega sobie prawo do publikowania wszy-
stkich fotografii zgłoszonych do konkursu,
umieszczania ich na stronach interneto-
wych, w mediach i wykorzystania ich w
innej formie podając dane autora (imię i
nazwisko).
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest
jednoznaczne z przyjęciem warunków ni-
niejszego regulaminu i oświadczeniem, że
fotografie złożone na konkurs zostały wyko-
nane osobiście, a w przypadku wykorzysta-
nia wizerunku osób trzecich uzyskano zgodę
na jego rozpowszechnianie.
2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie bę-
dą zwracane i pozostaną w zbiorach Stowa-
rzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Gla-
censis.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno-
ści za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych
osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporzą-
dzonych przez Uczestników.
4. W sprawach nieuregulowanych niniej-
szym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego

Konkurs : SZTUKA TEATRALNA
- ALCHEMIA TEATRALNA 2021

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szero-
ko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie
dotąd niepublikowany i nienagradzany, bę-
dący oryginalnym dziełem autora (adaptacje
nie będą przedmiotem konkursu).

www.expressem.eu



dzinach 16:00-18:00, a w piątek od 15:00 do
17:00.

Uwaga: Terminarz zajęć na bieżąco ulega
zmianie w zależności od rezerwacji grup zorgani-
zowanych. Szczegółowe informacje udzielane są
przez animatorów pod nr tel. 604156929 lub
608303045.

W tym tygodniu odbędą się jeszcze następu-
jące rozgrywki sportowe:

Piątek 15:00 - 17:00 B-Ball koszykówka dla
dzieci / 16:00 - 19:00 LKS Herkules Bojanice
(piłka nożna).

Od soboty, 24 kwietnia startują rozgrywki
młodzieżowe sygnowane DZPN.

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu

zaprasza do konsultowania aktualizacji/zmian w
Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społecz-
ność (LSR), która znajduje się poniżej. Zmiany
w dokumencie i załączniku zostały dokonane
poprzez wykreślenia oraz naniesienia w kolorze
czerwonym (zmiany głownie wynikają z niewy-
korzystanych środków na jednym przedsięwzię-
ciu i przeniesienie ich na inne).

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasad-
nieniem należy zgłaszać do dnia 27.04.2021 r. do
godz. 12.00 za pomocą formularza zamieszczo-
nego poniżej osobiście w biurze LGD "Szlakiem
Granitu" 55-340 Udanin 86 b lub pocztą elektro-
niczną na adres:  biuro@lgd-szlkaiemgranitu.pl

Dodatkowo zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych na otwarte spotkanie konsultacyj-
ne, na którym osobiście będzie można przedsta-
wić własne uwagi do zaproponowanych zmian.
Spotkanie odbędzie się 27.04.2021 r. o godz.
14.00 w Biurze LGD.

Z powodu pandemii COVID-19 w spotka-
niu konsultacyjnym mogą uczestniczyć wyłą-
cznie osoby, które do dnia 23.04.2021 r. do
godz. 11:00 zgłoszą swoje uczestnictwo.

WNIOSKI O PŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNIE WYŁĄCZNIE

PRZEZ INTERNET 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa (ARiMR) przypomina, że od 2021 r.
nastąpiły bardzo ważne zmiany w zasadach skła-
dania przez rolników wniosków o płatności ob-
szarowe w 2021 r. Od bieżącego roku rolnicy nie
składają już oświadczeń o braku zmian we wnio-
skach i że zachodzi z ich strony konieczność
wypełnienia wniosków o płatności bezpośrednie
jedynie za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a
więc drogą elektroniczną. Ponadto, nie są już
dostarczane drogą pocztową do rolników sper-
sonalizowane wnioski, a co miało miejsce jesz-
cze w latach poprzednich.

W celu usprawnienia procesu naboru wnio-
sków ARiMR oraz organizacje rolnicze, takie jak
chociażby DIR, chętnie świadczą zainteresowa-
nym rolnikom swoją merytoryczną pomoc. Te-
mu służy także niniejsza kampania informacyj-
na.

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 działają stacjonarnie.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
wyjaśnia, że w związku z otwarciem żłobków i
przedszkoli dodatkowy zasiłek opiekuńczy bę-
dzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia, nawet
jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę
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 odbywają się od

2017 na terenie powiatu świdnickiego. W tym
roku pierwszy z trzech wiosennych koncertów
miał miejsce w kościele parafialnym pw. Prze-
mienienia Pańskiego w Lutomi Dolnej. Tym któ-
rzy nie mogli zobaczyć, lub chcieliby raz jeszcze
posłuchać i zobaczyć duet skrzypcowy: Katarzy-
na Boniecka i Maksymilian Grzesiak gorąco za-
praszamy na kanał youtube Fundacji Dobrej Mu-
zyki.

Na drugi koncert transmitowany z kościoła
parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Witoszo-
wie Dolnym zapraszamy już w poniedziałek, 3
maja o godz. 12.00.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
OCHRONY ZABYTKÓW 

18 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Ochro-
ny Zabytków. Z tej okazji, za sprawą Fundacji
"Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
przypominamy wspomnienia pana Karola Jońcy,
jednego z pierwszych badaczy dziedzictwa
Krzyżowej i inicjatorów rewitalizacji tego miej-
sca, który odbył swoją pierwszą podróż do Krzy-
żowej.

"Przed nami Krzyżowa, w oddali widać od-
nowioną kaplicę, w lewo zabudowania gospo-
darskie i sczerniały pałac dwupiętrowy. Zatrzy-
mujemy się na podwórzu przed pałacem. Żałosny
widok, niemal ruina, pałac choć dach jest w
dobrym stanie, kryty łupkiem , większość szyb
w pałacu rozbita i wydaje się, że jest opustoszały,
a jednak mieszkają w nim dwie rodziny - na 1.
piętrze po prawej i na 2. piętrze również w pra-
wym skrzydle. () Wydaje się, że zapadł nieodwo-
łalny wyrok - postępująca ruina, a potem już
tylko rozbiórka pałacu. Taki będzie jego los za
kilka lat. Przed pałacem zatrzymujemy się w
pobliżu schodów wejściowych przy cokole ja-
kiegoś pomnika. Widać ślady po zerwanej tabli-
czce. Drzwi pałacowe pozbijane z desek. Obszer-
ny hall z dobrze utrzymaną dębową podłogą,
sufit cały. Po lewej przez szpary drzwi widoczna
obszerna - ładna sala. Dostrzec można w niej
jakieś narzędzia gospodarskie. Mebli po feldmar-
szałku nie ma.

Dzięki zaangażowaniu rządów Polski i Nie-
miec, Fundacji "Krzyżowa" ale i staraniom
władz gminy Świdnica obiekt ten od wielu lat jest
miejscem spotkań, realizacji wielu międzynaro-
dowych projektów, dedykowanych przede wszy-
stkim młodzieży, ale i starszym pokoleniom. Nie
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2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych (kl. VIII), szkół śred-
nich oraz osób dorosłych (+19 lat).
3. Jeden autor może zgłosić do konkursu
wyłącznie jeden utwór.
4. Przedmiotem konkursu nie są utwory au-
torstwa zbiorowego.
5. Utwór wydrukowany i podpisany należy
przesłać z dopiskiem "konkurs na sztukę te-
atralną" na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury,
Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy również
przesłać wersję elektroniczną tekstu na adres
h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje nale-
ży dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 8
czerwca 2021. W przypadku przesyłek listo-
wych decyduje data stempla pocztowego.
Praca (napisana czcionką Times New Ro-
man, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć
maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów
szkół podstawowych oraz maksymalnie 20
stron w przypadku licealistów i dorosłych.
4. Utwory nieodpowiadające powyższym
warunkom nie będą przedmiotem oceny.
5. Organizator informuje, że wszystkie na-
desłane prace konkursowe przed przekaza-
niem ich do oceny Jury poddane zostaną
anonimizacji w sposób uniemożliwiający
identyfikację autorów. Dopiero po całościo-
wej ocenie nadesłanych prac Organizator
umożliwi Komisji identyfikację autorów.
6. Z chwilą zgłoszenia utworu do konkur-
su, każdy uczestnik wyraża zgodę na nie-
wyłączne, nieograniczone czasowo i tery-
torialnie korzystanie z utworu przez Orga-
nizatora.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez
do dnia 30.06. 2021.
8. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody
konkursu - I w kategorii szkól podstawo-
wych (kl. VIII),
I w kategorii szkół średnich, I w kategorii
dorosłych - po 600 zł każdej kategorii.
Jednocześnie Jury zastrzega sobie możli-
wość innego podziału nagród.
9. Organizator nie zwracają nadesłanych prac.
10. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła
formularz zgłoszeniowy wraz z informacją
RODO (info: www.alchemiateatralna.pl,
www .sok.com.pl)
11. Wszystkich informacji na temat konkur-
su udziela koordynator projektu Halina Szy-
mańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 74
851 56 53.
www.alchemiateatralna.pl,
www.sok.com.pl

podzielił losu innych pałaców na Dolnym Ślą-
sku, które popadły w ruinę i czekają na odbudo-
wę. Pałac w Krzyżowej jak i cały kompleks
prezentuje się okazale i jest wizytówką gminy
Świdnica."

W tym szczególnym dniu Międzynarodo-
wym Dniu Ochrony Zabytków warto pamiętać o
pielęgnowaniu obiektów, które mają szczególne
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego.
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

BARAN Ten tydzień rozwiąże kilka proble-
mów, które bardzo Cię martwią. Przekonasz
się, jak łatwo znaleźć wyjście z trudnej sy-
tuacji, w jakiej się teraz znalazłeś. Spotkasz
się z życzliwością i oddaniem wielu osób,
na które nawet nie liczyłeś. Do końca tygo-
dnia ureguluj zobowiązania finansowe.
BYK Ogarnie Cię wielki optymizm. Bę-
dziesz chciał wszystko zmieniać, upie-
kszać, nowelizować. Weźmiesz udział w
jakiś ważnych przygotowaniach do pew-
nego wydarzenia lub uroczystości. Spra-
wy finansowe tymczasem niewiele się
zmienią. Cierpliwości, już wkrótce wyj-
dziesz na prostą.
BLIŹNIĘTA Choć niezbyt zmieni się Two-
ja sytuacja materialna, to świetnie poradzisz
sobie z problemami finansowymi. Wystar-
czy na bieżące opłaty i codzienne funkcjo-
nowanie. Dojdziesz do porozumienia z
kimś, z kim od dawna toczysz spór. Dobry
tydzień na rozwiązywanie wszelkich konfli-
któw.
RAK Przesadziłeś ostatnio z wydatkami.
Będziesz musiał teraz myśleć, jak powiązać

koniec z końcem. Jeżeli dobrze zaplanu-
jesz wydatki, to okaże się, że nie jest wca-
le tak źle. Dobry tydzień na załatwienie
spraw rodzinnych. Zapomniałeś o zrobie-
niu czegoś ważnego. Szybko to nadrób.
LEW W związku z pewną sprawą, jaką
będziesz musiał załatwić, odkryjesz w so-
bie nowe zdolności. Będziesz się cieszył
dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną.
Wszystko to spowoduje, że nadchodzące
dni będą bardzo udane. Rozmowa z part-
nerem utwierdzi Cię w Twoich uczuciach.
PANNA W nadchodzących dniach bardzo
dużo się zmieni w Twoim życiu zawodo-
wym. Być może zmienisz pracę lub awan-
sujesz na wyższe stanowisko. Będzie to
miało korzystny wpływ na wynagrodzenie.
Zdobędziesz cenne doświadczenia, dzięki
którym inaczej spojrzysz na wiele spraw.
Nawet szef nie będzie już takim strasznym
potworem.
WAGA Ten tydzień będzie należał do uda-
nych i szczęśliwych. Zrealizujesz wszystko
po swojej myśli. Nadarzy się kilka świet-
nych okazji, które wykorzystasz. Trudno
będzie utrzymać harmonię w Waszym
związku. Spokojna rozmowa wszystko wy-
jaśni. Bądź szczery i otwarty. W pracy, jak
zwykle, po staremu.

SKORPION Ostatnio bardzo się opuściłeś
w sprawach zawodowych. Szef bacznie Cię
obserwuje i czeka, że coś się zmieni w Two-
im zachowaniu. Ale jego cierpliwość może
się skończyć. Nie przenoś więc problemów
osobistych na pracę. Weź się w garść.
Wkrótce wszystko się ułoży.
STRZELEC Za mało żyjesz dniem dzisiej-
szym, a jednocześnie zbyt rzadko myślisz o
przyszłości. Czas biegnie bardzo szybko i kie-
dyś będziesz tego żałował. Zastanów się nad
tym. Sprawy zawodowe nabiorą rozpędu w
przyszłym miesiącu. Do tego czasu nie licz na
poprawę sytuacji finansowej.
KOZIOROŻEC W nadchodzących dniach
poczujesz się zmęczony. Ciągła bieganina i
brak czasu zrobią swoje. Postaraj się odpo-
cząć od wszystkiego. Podziel obowiązki
między domowników. Zobaczysz, że jak
trzeba, to oni też potrafią wiele zrobić. Spra-
wy finansowe zostaną niedługo uregulowa-
ne. Cierpliwości.
WODNIK Unikaj towarzystwa osób, któ-
re wprawiają Cię w kompleksy. Po co
utrzymywać kontakty z kimś, kto jest nie-
szczery, ciągle się z Tobą porównuje i
udowadnia, że jesteś skupiskiem samych
wad. Znajdź czas dla siebie i na odpoczy-
nek. Nabierzesz w ten sposób energii do
dalszej pracy.
RYBY To, co dobre dla innych nie zawsze
musi Ci dobrze służyć. Nie warto więc bez
zastanowienia brać przykładu z innych.
Kieruj się własnym rozumem i intuicją. Ob-
darz większym zaufaniem partnera. Nie
możesz ciągle unikać drażliwych tematów,
bo to Wam nie pomaga we wzajemnych
relacjach.

◆ Nauka języka niemieckiego. Zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzo-
ne przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Sole-
cka-Szyja. 

 N A U K A 

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

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10512 76,80m kw., 2 pokoje, III piętro, do remontu, ogrze-
wanie piece, Centrum 250.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe,
do remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
10428 105,52 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 494.000 zł
10479 53,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, 2 balkony, ogrzewa-
nie gazowe, okolice Centrum, 280.000 zł
10467 58,47 m kw., 58,47 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrze-
wanie gazowe, ogródek 299.000 zł
10458 48,10 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 245.000 zł
10390 31,60 m kw., pokój dzienny z aneksem + sypialnia,
II piętro, ogrzewanie miejskie 191.500 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie gazowe,
po kompleksowym remoncie 305.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
garaż 340.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, 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 piętro, Centrum, ogrzewa-
nie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 113,30 m kw. III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie gazo-
we, 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 piętro, ogrzewanie gazowe,
365.000 zł + 30.000 zł garaż w podziemiu
0-6489 60,06m kw. 3 pokoje, IV piętro, ogrzewaniemiejskie
320.000 zł
10393 61 m kw., 3 pokoje, IIIpiętro, ogrzewaniemiejskie
310.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewaniemiejskie
- 309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie
Śląskiej, 42 m kw., III piętro, 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 piętro, do remontu, 10 km
od Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektrycz-
ne, Słotwina 250.000 zł

-6501 przytulnedwupokojowemieszkanie w JaworzynieŚlą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewaniecentralne, balkon -
193.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
007273 WM 41 m kw., III piętro, okolice ul. Wodnej,  ogrze-
wanie gazowe, pokój dzienny z aneksem + sypialnia. 1.600
zł
009661 WM 60,9 m kw., II piętro, winda, salon z aneksem
+ 2 sypialnie, miejsce parkingowe, ogrzewanie gazowe,
2.500 zł 
0-6568 WM 56 m kw., 3 pokoje, II piętro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Osiedle Młodych 1.600 zł
10498 67m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum, 1.800 zł
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, 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 Ślęży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Ślęży, 260.000 zł 
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy,
95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
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 Ślęży - 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 - WYŁĄCZ-
NOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZ-
NOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO
SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektrycz-
ne, okolice ul. Saperów 1.700 zł
10482 WL 13,50 m kw. parter, witryna, zaplecze socjalne,
okolice Centrum 1.000 netto zł

0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia +
zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro,
3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani
dla kamienicy, Centrum 419.000 zł
0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani
dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum
2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe
+ zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe
+ zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5895 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 Świd-
nicy 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 wolnostojący 250 m kw., działka 42,37a, okoli-
ce 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 rekreacyj-
nego,  okolice Świdnicy, 560.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie położo-
ny, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

R  E  K  L  A  M  A A  K  T  Y  W  N  A

http://www.nowak-az.pl
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