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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...

OBCHODY MAJOWE
Z okazji zbliżających się świąt: Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Narodo-
wego Trzeciego Maja (rok 2021 ogłoszony
został Rokiem Konstytucji 3 Maja) oraz Na-
rodowego Dnia Zwycięstwa, jednostki miej-
skie przygotowały działania w przestrzeni
wirtualnej. Natomiast od 28 kwietnia br. bę-
dą do pobrania kokardy narodowe i biało-
czerwone chorągiewki w Informacji Tury-
stycznej, Rynek 39-40 i siedzibie Centrum
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ŚWIDNICKI PUNKT SZCZEPIEŃ
GOTOWY

Punkt szczepień w hali lodowiska na terenie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pomy-
ślnie przeszedł odbiór Narodowego Funduszu
Zdrowia.Pierwsze osoby będą mogły zostać za-
szczepione w połowie maja, bo wtedy rząd zapo-
wiada zwiększone dostawy szczepionek do Pol-
ski. W ogólnopolskim systemie rejestracji do
świdnickiego punktu zostaniemy zarejestrowani
od 17 maja. 

Od poniedziałku, 26 kwietnia od godz. 8.00
uruchomiona zostanie specjalnainfolinia 74 66
22 779. Na ten numerem telefonu można dzwo-
nić, aby się zarejestrować na szczepienie, a także
zasięgnąć informacji. Szczepienia będą się odby-
wały od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 19.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do
14.00. W tych samych godzinach będzie działała
infolinia. 1 i 3 maja punkt będzie nieczynny. 

- Świdnicki punkt szczepień jest gotowy do
przyjęcia pierwszych pacjentów. Czekamy na
dostawę szczepionek. To, od kiedy i ile osób
będzie mogło zostać zaszczepionych, zależy od
decyzji rządu- mówi prezydent, Beata Moskal-
Słaniewska.

Zarejestrować można się także przez e-reje-
strację (pacjent.gov.pl), infolinię - 989, wysyłając

sms o treści "SzczepimySie" na numer telefonu
664 908 556 lub 880 333 333, a także w wybra-
nym punkcie szczepień. 

Przypomnijmy, że obsługę punktu szczepień
w hali lodowiska zapewni wyspecjalizowana ka-
dra medyczna z przychodni "Eskulap". Koordy-
natorem działań będzie Piotr Pamuła, zastępca
komendanta hufca ZHP w Świdnicy. 

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

GIEŁDA W NIEDZIELĘ
Zapraszamy na kolejną Giełdę Staroci, Nu-

mizmatów i Osobliwości w niedzielę, 2 maja, na
świdnicki Rynek.

W związku ze szczególnymi warunkami, w
jakich się odbędzie, zachowane zostaną zasady
reżimu sanitarnego. Kupujący zobowiązani są do
niegrupowania się, zachowania bezpiecznej od-
ległości między sobą, noszenia maseczek i de-
zynfekowania rąk. Wystawcy natomiast zobligo-
wani zostali do przestrzegania specjalnie dosto-

sowanego do okoliczności regulaminu.
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat

gromadzi, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca,
tłumy świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców okazji i
miłośników rzeczy, których w sklepach już do-
stać nie można. Stałe spotkania mają w Świdnicy
kolekcjonerzy numizmatów, pocztówek, birofili-

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
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Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul.
Długa 33.

26-30 kwietnia
Kreatywna Biało-Czerwona
Udekoruj z nami bibliotekę z okazji obcho-
dów Święta Flagi, Roku Konstytucji Trze-
ciego Maja oraz Narodowego Dnia Zwycię-
stwa. Szydełkujesz, szyjesz, tworzysz ręko-
dzieło? Pochwal się swoim talentem i przy-
strój z nami bibliotekę w biało-czerwone
barwy. Wyślij zdjęcie swojej pracy na nasz
e-mail: filia2@mbp.swidnica.pl w dniach
26-30.04.2021 i świętuj razem z nami.
Na uczestników czekają upominki!

1-3 maja
Patriotyczna majówka
Cykl wpisów patriotycznych
Miejsce: Facebook Wypożyczalni Nauko-
wej i Czytelni Czasopism
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

2 maja
godz. 10.00
Noś z dumą - tutorial jak samodzielnie przy-
gotować koszulkę z motywem biało-czer-
wonym (szablony wzorów do pobrania na
www .muzem-kupiectwa.pl)
Konkurs: Zainspiruj się filmikiem i pokaż
jak świętujesz majówkę w kolorach biało-
czerwonych. Wrzuć zdjęcie w komentarzu
pod postem
Czekają nagrody!
Miejsce: Facebook Muzeum Dawnego Ku-
piectwa i strona www
Organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

godz. 10.00
Konkurs plastyczny "Witaj majowa jutrzen-
ko"
Miejsce: Facebook i strona MDK
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

3 maja
godz. 10.00
Koncert pracowni muzycznych Młodzieżo-
wego Domu Kultury pod nazwa "Polskie
Pieśni Patriotyczne"
Miejsce: Facebook i strona MDK

www.expressem.eu

ści i filateliści. Kupić można na niej meble, dzieła
sztuki i biżuterię, stare zegary oraz akcesoria i
części służące do przywracania starym przed-
miotom ich dawnego blasku.

Zapraszamy na giełdę w godzinach od 8:00
do 14:00. 

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
w Świdnicy w trybie zdalnym

W piątek,30 kwietnia o godz. 10.00 rozpocz-
nie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.
Odbędzie się ona w trybie zdalnym. Radni roz-
patrywać będą 9 projektów uchwał. 

Na początku sesji odbędzie się ślubowanie
radnej Violetty Wiercińskiej. Następnie Komen-
dant Powiatowy Policji w Świdnicy oraz  Ko-
mendant Straży Miejskiej w Świdnicyprzed-
stawiąstan bezpieczeństwa publicznego w 2020
roku na terenie miasta i zamierzenia planowane
do realizacji na najbliższe lata.Stan zabezpiecze-
nia przeciwpożarowego i poziomu ochrony
przed zagrożeniami lokalnymi w 2020 roku oraz
zamierzenia planowane do realizacji na najbliż-
sze lata omówią Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Świdnicy i Komen-
dant Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwa-
ływ sprawie:w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Świdnicy - ul. Towa-
rowa - Składowa; w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumień z Państwowym Gospodar-
stwem Wodnym Wody Polskie na wykonywanie
zadań z zakresu utrzymania wód stanowiących
własność Skarbu Państwa i ponoszenie kosztów
utrzymania tych wód w 2021 roku.  

PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA 
W ZAUŁKU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Przejście w Zaułku Świętokrzyskim zmieni
swoje oblicze. Sypiący się tynk i uciążliwe zapa-
chy odstraszają nie tylko mieszkańców, ale i
turystów. Po uchwaleniu przez radnych zmian w
budżecie miasta,rozpocznie się procedura wyło-
nienia projektanta i wykonawcy robót budowla-
nych. Szacowany koszt inwestycji to około 345
tysięcyzłotych.

- Przejście ulicą Świętokrzyską - samo cen-
trum miasta. To miejsce nie przynosi nam chluby,
nie jesteśmy z niego dumni, w tej chwili jest tutaj
paskudnie Niektórzy mówią, że jest to miejski
nielegalny szalet - niestety tak się też zdarza.
Dużo tu śmieci i odpadów, a przede wszystkim
stan budynków, które okalają przejście jest nie-
zbyt dobry. Żeby doprowadzić do remontu tego
miejsca niezbędna jest współpraca aż czterech
właścicieli. Rozmowy na ten temat podjęliśmy
dwa lata temu. W  tym roku mamy środki na
remont - mówi prezydent Świdnicy, Beata Mo-
skal-Słaniewska.

Planowany zakres robót obejmie m.in. re-
mont:  elewacji bocznej budynku Rynek 23A i
oficyny, sklepienia, czterech rozpór pomiędzy
budynkami, a także wykonanie ażurowej bramy

ciąg dalszy na str. 4
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na przedłużeniu ściany szczytowej budynku ul.
Świętokrzyska 2 oraz wykonanie oświetlenia
przejścia, montaż monitoringu i nowej nawierz-
chni posadzki przejścia. 

Wykonano już badania stratygraficzne i pro-
gram prac konserwatorskich oraz ekspertyzę sta-
nu technicznego konstrukcji części budynków. 

Zaułek Świętokrzyski powstał w średniowie-
czu i był najkrótszą drogą łączącą świdnicki Ry-
nekz kościołem dominikanów. Jest to wysokie
przejście pod kamienicą, sklepione krzyżowo,
dzielone masywnymi gurtami odciążającymi, za-
kończonymi na ścianie niewielką  konsolką z
aplikowanym ornamentem. Znajduje się tam
również barokowy kapliczny wykusz z fragmen-
tem kopułowego przykrycia.Na tyłach kamieni-
cy datowanej na początek XV wieku przeskle-
pione przejście przechodzi w ażurowe łuki odpo-
rowe biegnące pomiędzy ścianami dwóch na-
przeciwległych budynków.

Wykonane badania stratygraficzne wykaza-
ły, że tynki barokowe uległy zniszczeniu. Zaułek
został w latach 30 XX wieku poddany general-
nemu remontowi i usunięto wtedy barokowe ma-
latury oraz częściowo tynki, zastępując je tynka-
mi o wysokich parametrach twardości, jednakże
sztywnymi, nie poddającymi się pracy i o słabej
dyfuzyjności. 

Planuje się, że prace potrwają do końca 2021
roku. 

"PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ"
Świdnickie Biblioteczki Społeczne
W Świdnicy, w miejscach publicznych, po-

wstają biblioteczki społeczne w ramach projektu
Fundacji "Ogrody Edukacyjne" Centrum Aktyw-
ności Obywatelskiej. Autorką projektu "Podziel
się książką" jest Anna Wysocka-Gazda - trenerka,
tutorka, liderka działań społecznych, założyciel-
ka "Ogrodów Edukacyjnych".

Każda książka z biblioteczki społecznej ma
zieloną naklejkę z napisem "PODZIEL SIĘ
KSIĄŻKĄ" oraz pieczęć z napisem: "Ogrody
Edukacyjne Centrum Aktywności Obywatel-
skiej PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ". W środku znaj-
duje się również zakładka promująca Świdnicę,
ze specjalną dedykacją prezydent miasta. Książ-
ki umieszczone są w drewnianych, zielonych
skrzynkach wykonanych przez rękodzielników. 

- Biblioteczki społeczne działają na zasadzie
bookcrossingu. Znaleźliście w skrzynce książkę
dla siebie? Poczytajcie na miejscu, w czasie spa-
ceru po naszym pięknym mieście lub zabierzcie
ze sobą do domu. Można ją także przekazać
komuś znajomemu lub dać jej na zawsze miejsce
w swoim domu. Można również odnieść ją do
dowolnej skrzyneczki. Bookcrossing to bezinte-
resowna przyjemność dzielenia się literaturą -
mówi Magdalena Okniańska, kierownik Refera-
tu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy. 

Książek w zielonych skrzyneczkach nigdy
nie zabraknie, gdyż zasoby biblioteczek będą na
bieżąco uzupełniane. 

Gdzie można znaleźć zielone biblioteczki
społeczne?

 - Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw
Rynek 39/40
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych ul. Długa 33
- Restauracja Wołowina ul. Wrocławska 1
- Urząd Miasta Świdnica ul. Armii Krajowej
49
- Klub Seniora na Zawiszowie ul. Władysła-
wa Łokietka 13
- Kawiarnia No  Sugar Cafe ul. Basztowa 1
- Sklep OUTLET  - Rynek 6
Jeżeli chcą Państwo, żeby zielona bibliote-

czka społeczna zaistniała gdzieś bliżej Was, to
napiszcie o tym na adres mailowy: k .piotro-
wska@um.swidnica.pl proponując miejsce w re-
stauracji/sklepie/biurze czy innym lokalu, do
którego mają dostęp świdniczanie. A jeżeli macie
w domu książki, które chcecie przekazać do na-
szych wspólnych biblioteczek, to dzwońcie na nr
telefonu "Ogrodów Edukacyjnych" - 539 345
644. 

- Zielone skrzyneczki pojawiły się w mieście
po to, żeby żadna książka nie kurzyła się zapo-
mniana na strychu, czy w piwnicy. Żebyśmy
mieli tematy do rozmów z innymi i możliwość
spotkania się w krainie wyobraźni a także na
świdnickich szlakach, w czasie wypraw "Poszu-
kiwaczy Zaginionych Książek". Twórzmy bib-
lioteki społeczne, przekazujmy sobie kolejne
książki. Pamiętajmy: czytanie to wiedza i fanta-
styczny sposób na trenowanie i rozwój umysłu -
dodaje Magdalena Okniańska. 

Projekt "Ogrodów Edukacyjnych" realizo-
wany jest w Partnerstwie z Urzędem Miejski w
Świdnicy - Referatem Organizacji Pozarządo-
wych oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Cy-
priana Kamila Norwida w Świdnicy.  

BĘDZIE REMONT KORCZAKA
Wśród miejskich ulic, które najbardziej

ucierpiały podczas ostatniej zimy, znajduje się
ulica Janusza Korczaka. Jej stan już od kilku lat
nie był zadowalający, a dodatkowo mrozy dopro-
wadziły do bardzo dużej degradacji w strukturze
asfaltu. 

W najbliższym czasie ulicazostanie objęta
remontem cząstkowym w ramach napraw bieżą-
cych, by poprawić komfort jazdy i bezpieczeń-
stwa. Kolejnym krokiem będzie przebudowa
obejmująca swoim zasięgiem fragmentaryczne
wzmocnienie konstrukcji podbudowy oraz wy-
konanie nawierzchni ścieralnej jezdni. 

Częściowa naprawa ulicy przeprowadzona
zostanie jeszcze w kwietniu.Natomiast przebu-
dowa planowana jest na przełomie czerwca i
lipca tego roku. Szacowany koszt inwestycji to
ok. 160 tys. zł. 

"RUSZAMY" Z SIKORSKIEGO
Zdewastowany, pozbawiony przyzwoitego

chodnika, oświetlenia i ścieżki rowerowej frag-
ment ulicy Sikorskiego będzie modernizowany
już wkrótce. Z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg 2021 Świdnica otrzyma dofinansowanie w
wysokości 1 877 193 zł na remont ulicy Włady-
sława Sikorskiego,od skrzyżowania z sygnaliza-
cją świetlną przy ul. Strzegomskiej do skrzyżo-
wania z ul. Langiewicza, wrazbudową sięgacza
do budynków mieszkalnych nr 42 a-d.Przepro-
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ciąg dalszy na str. 6

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

Publikacja tekstu poświęconego zjawisku
"obiadów czwartkowych" i kulturze kulinar-
nej czasów stanisławowskich
Miejsce: Facebook Ośrodka
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

Film "Zgoda Sejmu to sprawiła" na podsta-
wie "Kazania w dzień uroczystego nabożeń-
stwa w Wilnie odprawionego na podzięko-
wanie Bogu za całość i szczęśliwość oyczy-
zny naszey ustanowieniem dobrego rządu
dnia 3 Maja roku 1791 zabeśpieczoną" Jana
Nepomucena Kossakowskiego
Miejsce: Facebook Ośrodka
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

3 - 12 maja
Wolność w słowach
Cykl wpisów z literackimi cytatami o wol-
ności
Miejsce: Facebook MBP, Instagram
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

5 - 7 maja
Akcja Kokarda
Zaproszenie do wspólnego świętowania dla
całej rodziny. Wykonaj własnoręczne kokar-
dę narodową. Zdjęcie lub film umieść na
swoim facebooku z hasztagiem #kokar-
dambpswidnica.
Czekają nagrody!
Miejsce: Facebook MBP
Termin publikacji na FB: do 5 maja 2021 r.
Termin ogłoszenia zwycięzców: 7 maja
2021 r.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

7-12 maja
TrzyMaj z Biblioteką! Rodzinny konkurs
fotograficzny
Podczas tegorocznej majówki wykonaj
zdjęcie zawierające przynajmniej jeden z
symboli narodowych i wyślij je na adres:
multimedia@mbp.swidnica.pl
Szczegóły konkursu: www.mbp.swidnica.pl
Czekają nagrody!
Miejsce: Facebook MBP
Termin nadsyłania prac: 07.05.2021 r.
Termin ogłoszenia wyników: 12.05.2021 r.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

8 maja
godz. 17.00-19.00
Turniej Szachowy "II Memoriał Szachowy
Salo Landaua"
Miejsce: portal Lichess.org
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

Wystawy:
30 kwietnia - 30 maja
WIWAT MAJ, TRZECI MAJ, DLA POLA-
KÓW BŁOGI RAJ! o Konstytucji 3 maja
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wadzony będzie on na przełomie 2021 i 2022
roku. 

Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku
do Urzędu Wojewódzkiego złożono trzy wnioski
na dofinansowanie prac związanych z remontem
ulic: Polna Droga (na odcinku od ronda do wia-
duktu), Inżynierska (od ul. Przemysłowej do ron-
da na ul. Kliczkowskiej) oraz Władysława Sikor-
skiego. Jeden wniosek został zarekomendowany
przez Wojewodę Dolnośląskiego i dotyczy on
właśnie ulicy Sikorskiego. 

Szacowana wartość przebudowy ul. Włady-
sława Sikorskiego to 3,7 mln zł. Dofinansowanie
z Funduszu wyniesie 50 % kosztów zadania.

- Ulica Sikorskiego jest jedną z głównych
arterii komunikacyjnych miasta. Natężenie ru-
chu jest tam bardzo duże. Dodatkowo na terenach
przyległych powstają nowe osiedla mieszkanio-
we, rozbudowuje się strefa przemysłowa przy ul.
Pogodnej. Remont ostatniego, mocno zdewasto-
wanego fragmentu ulicy Sikorskiego jest wycze-
kiwany przez wielu mieszkańców - mówi Maciej
Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury
Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg powoła-
ny został  jako instrument wsparcia realizacji
zadań na drogach zarządzanych przez jednostki
samorządu terytorialnego. Środki przekazywane
są na zasadach konkursowych. Wsparcie przy-
znawane jest na podstawie wniosków o dofinan-
sowanie, składanych przez samorządy w ramach
naborów przeprowadzanych na terenie każdego
województwa. Przypomnijmy, że w ramach tego
Funduszu Świdnica otrzymała już dofinansowa-
nie na kontynuację przebudowy ulicy Pogodnej
i Kraszowickiej. 

Miasto w kolejnym "rozdaniu" powróci
znów do wniosków dotyczących Polnej Drogi i
Inżynierskiej, gdyż to bardzo ważne projekty. 

NOWI INWESTORZY NA ULICY
POGODNEJ W ŚWIDNICY

Trzech inwestorów, dwóch lokalnych i jeden
z Włoch, zdecydowało, że Świdnica stanie się
miejscem, gdzie rozszerzą prowadzoną przez sie-
bie działalność. Każdy z nich zakupił od miasta
po jednej działce przy ul. Pogodnej. Dzięki tej
transakcji do budżetu Świdnicy wpłynie kwota
ponad 4 milionów złotych. 

Działka o powierzchni 1,00 ha została sprze-
dana w ramach przetargu firmie Almes Poland
Sp. z o.o. (włoska spółka z siedzibą we Wrocła-
wiu), która planuje wybudować przy ul. Pogod-
nej w Świdnicy nowy zakład produkujący ele-
ktro-wentylatory m.in. do piekarników. Kolejny
inwestor to rodzima firma -Budownictwo Witold
Jaskólski, która planuje wybudować biurowiec
(swoją siedzibę) oraz halę na potrzeby firmy
budowlanej. Ostatni przedsiębiorca,P.P.H.U.
ŻURMET Marcin Żurakowski z siedzibą w
Krzczonowie (firmę prowadzi w Świdnicy przy
ul. gen. W. Sikorskiego) na działce o powierzchni
3,3339 haplanuje wybudować zakład produkcyj-
ny, zajmujący się obróbką metali.

- Nowi inwestorzy ale także Ci, którzy pla-
nują rozszerzenie prowadzonej przez siebie dzia-
łalności, to zawsze dobra wiadomość dla miasta.
W tym przypadku szczególnie cieszy nas rozwój
świdnickich przedsiębiorców, którzy planują po-
większyć swoje zakłady. To też sygnał dla in-
nych, że warto w Świdnicy inwestować, praco-
wać i żyć - mówi prezydent Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska. 

Nieruchomości gruntowe położone przy ul.
Pogodnej objęte są Polską Strefą Inwestycji oraz
znajdują się w Podstrefie Świdnica Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-
PARK". Przedsiębiorca, który planuje inwesty-
cję w tym obszarze, może wystąpić o wsparcie -
zwolnienie z podatku dochodowego - wyłącznie
do WSSE.

"KRĘCIMY" DLA ŚWIDNICY
"Aktywne Miasta" to portal internetowy oraz

aplikacja sportowa będąca wielofunkcyjnym na-
rzędziem przydatnym każdemu, kto uprawia
sport. Aplikacja oferuje 18 dyscyplin sporto-

ciąg dalszy ze str. 4

Miejsce: plac z dzikami przy ul. Francisz-
kańskiej 18
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
POLSKIE SYMBOLE NARODOWE
Miejsce: przed wejściem głównym do Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37
Organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

MIMO PANDEMII CHCECIE
CIEKAWIE SPĘDZIĆ

MAJÓWKĘ?
Na nas zawsze możecie liczyć! Zrobiliśmy
wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić
każdemu bezpieczeństwo, a jednocześnie
aby pobyt w naszym Muzeum był interesu-
jący i ciekawy dla całej rodziny 
 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jawo-
rzynie Śląskiej - największe muzeum
dokumentujące historię kolejnictwa na te-
renie historycznego Śląska po 15 -ty za-
prasza na Majówkę w rytmie zabytkowych
maszyn. 
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku zlokalizo-
wane jest na terenie najstarszego węzła ko-
lejowego na terenie Dolnego Śląska. Zajmu-
je teren ponad 2.5 ha otwartej przestrzeni. Na
3 km torów zgromadziliśmy 150 zabytko-
wych pojazdów kolejowych - lokomotyw,
wagonów i pojazdów specjalistycznych
dokumentujących historię techniki kolejo-
wej w XIX i XX wieku. Misja Muzeum
realizowana jest w formule żywego muzeum
techniki, takiego które w swojej działalności
wykorzystuje zabytkowe i sprawne pojazdy
i urządzenia. 
W pierwszy weekend maja zapraszamy do
zwiedzania Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
w Jaworzynie Śląskiej. Dla zwiedzających
przygotowanych będzie szereg atrakcji, a
wśród nich m.in.:
* Prezentacje i przejazdy zabytkowych,
czynnych lokomotyw spalinowych 409Da-1
oraz 410D-51,
* Prezentacje drezyn kolejowych WARSZA-
WA M20,
* Gra terenowa dla najmłodszych,
* Zwiedzanie bocznicy Muzeum z Przewod-
nikiem,
W trakcie majówki zapraszamy również do
naszego Kolejowego Bistro w Wagonie
WARS - baru serwującego proste i smaczne
dania na wynos lub do zjedzenia na miejscu
- zapraszamy na Kolejową Plażę.
Czekamy na Państwa od godziny 10:00 do
godziny 18:00 w piątek, sobotę i niedzielę.
Za wybrane usługi w Muzeum Kolejnictwa
na Śląsku zapłacicie Państwo za pomocą
BONU TURYSTYCZNEGO.
Szczegółowe informacje znajdziecie na:
https://muzeumkolejnictwa.pl/bon-turysty
czny/
ZASADY 
Działamy w oparciu o zasady określone w
Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie

http://www.domsenioracm.pl
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wych, mierzy czas, pokonany dystans, spalone
kalorie, a przebyte szlaki oznacza na mapie. 

Twórcy "Aktywnych Miast" zachęcają do
udziału w ogólnopolskiej rywalizacja o "Puchar
Rowerowej Stolicy Polski". Projekt realizowany
będzie od 1 do 30 czerwca tego roku. Jego celem
jest przede wszystkim propagowanie aktywnego
wypoczynku, promocja turystyki rowerowej,
promocja jazdy rowerem, jako alternatywnego
środka transportu, wdrażanie idei smart city  w
miastach.

- Już dzisiaj można pobrać bezpłatną aplika-
cję "Aktywne Miasta" i kręcić kilometry dla
Świdnicy podczas treningu, który potrwa do 21
maja. Aplikacja może nam służyć także do in-
nych aktywności sportowych. Mamy również
możliwość tworzenia grup, na przykład w ra-
mach szkoły, klubu seniora, osiedla czy też za-
kładu pracy - mówi Radosław Werner, kierownik
Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w
Świdnicy, koordynator projektu. 

Zasady rywalizacji są proste - rowerzyści
pobierają specjalnie stworzoną na potrzeby ry-
walizacji darmową aplikację, która rejestruje tra-
sy i ich długości. Uczestnik sam decyduje, dla
którego z miast "kręci kilometry". Dzięki wspól-
nemu zaangażowaniu użytkownicy przyczyniają
się do masowego wdrażania idei smart city. A co
najważniejsze, akcja motywuje mieszkańców do
zdrowej sportowej rywalizacji i wspólnej zaba-

wy propagującej aktywny tryb życia. Wartością
dodaną dla włodarzy miast będzie pełna, szcze-
gółowa statystyka przejazdów, tzw. "mapa cie-
pła". Zebrane dane o najczęściej używanych tra-
sach mogą być przydatnym narzędziem przy pla-
nowaniu i projektowaniu ścieżek i infrastruktury
rowerowej.

Udział w zabawie jest dla uczestników bez-
płatny. A miasto, które wygra rywalizację, otrzy-
ma przechodni "Puchar Rowerowej Stolicy Pol-
ski". W przypadku wygranej trzy razy z rzędu,
puchar zostaje na stałe w posiadaniu danego
miasta.

- Dla sześciu najlepszych kobiet i męż-
czyzn przygotowaliśmy nagrody w postaci
strojów rowerowych "Świdnica na rowery".To
nie jedyne bonusy dla kręcących kilometry dla
naszego miasta. Najważniejsza jest jednak do-
bra zabawa i nasza aktywność na świeżym
powietrzu - dodaje Radosław Werner, kierow-
nik Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego
w Świdnicy. 

www.expressem.eu www.expressem.eu
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ustanowienia określonych ograniczeń, na-
kazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii jako jednostka, która udostę-
pnia zbiory, które znajdują się na wolnym
powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów ku-
baturowych, które mają być zamknięte dla
zwiedzających. Zgodnie z rządowymi prze-
pisami noszenie masek jest obowiązkowe,
przestrzegamy ścisłego reżimu sanitarnego:
grupy są ograniczone, zachowujemy także
niezbędny dystans. 
Pamiętajmy, że często istotna jest droga. 
Cel jako finał stanowi wisienkę na torcie,
a taką z pewnością będzie historycznie
największy węzeł kolejowy na Dolnym
Śląsku!
Zwróćcie uwagę, jadąc do Muzeum zarów-
no koleją, jak samochodem, czy rowerem na
piękno Dolnego Śląska :) 

**********************************
ŚWIDNICKI OŚRODEK

KULTURY
OGŁASZA KONKURS

SZTUKA TEATRALNA -
ALCHEMIA TEATRALNA 2021

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o
szeroko rozumianej tematyce współczes-
nej, nigdzie dotąd niepublikowany i niena-
gradzany, będący oryginalnym dziełem
autora (adaptacje nie będą przedmiotem
konkursu).
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
teatralną" na adres: Świdnicki Ośrodek Kul-
tury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy
również przesłać wersję elektroniczną tekstu
na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie

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



8www.expressem.eu www.expressem.eu

STAROSTWO INFORMUJE
Informujemy wszystkich mieszkańców Powia-

tu Świdnickiego, że 30 kwietnia (piątek) Starostwo
Powiatowe w Świdnicy będzie nieczynne.

ŻYCZYLI DWUSTU LAT 
PANI HELENIE

Dokładnie 26 kwietnia sto lat temu, czyli w
1921 roku na świat przyszła szacowna jubilatka,
Pani Helena Krekora. Ten wyjątkowy dzień spę-
dziła w gronie rodziny i przyjaciół, którzy życzy-
li kolejnych stu lat w zdrowiu. Listy gratulacyjne
z tej wyjątkowej okazji przesłał Prezydent RP
oraz Wojewoda Dolnośląski, a Prezydent Świd-
nicy przekazała prezent. 

Szacowna jubilatka urodziła się 26 kwietnia
1921 roku w Mławie na Mazowszu. Była czwar-
tym dzieckiem z ośmiorga rodzeństwa. Ojciec
Walenty prowadził gospodarstwo rolne, które za-
kupił po powrocie ze Stanów Zjednoczonych,
natomiast mama Stanisława zajmowała się wy-
chowywaniem dzieci i prowadzeniem domu.
Okres dzieciństwa spędziła w rodzinnych stro-
nach. Do wyjścia za mąż jej źródłem utrzymania
była pomoc w gospodarstwie.  

Ślub z Feliksem Krekorą zawarła pod koniec
1939 roku. Z tego mał-
żeństwa urodziło się
czworo dzieci: Broni-
sław, Elżbieta, Włodzi-
mierz i Irena. Dwójka naj-
starszych urodziła się

w czasie zamieszki-
wania w Mławie. W
1947 roku z uwagi na
oskarżenie męża o jego
związki z działalnością
brata Henryka w party-
zantce AK, zmuszeni
byli natychmiast opu-
ścić rodzinne strony i
udać się na zagospoda-
rowywane Ziemie Od-
zyskane. Na Dolnym
Śląsku osiedlili się w
Świdnicy. Tu urodziła
się pozostała dwójka
dzieci.

Pani Helena Kreko-
ra przez bardzo krótki
okres była zatrudniona
w ZWAP-ie, a następnie
pracowała w świdnic-
kiej gastronomii. Na
rentę przeszła pod ko-
niec lat siedemdziesią-
tych ubiegłego stulecia.
Od 1978 roku jest wdo-
wą.  Pozostaje pod tro-
skliwą opieką syna, z
którym zamieszkuje.

Jubilatka jest pra-
prababcią 3 praprawnu-
czek i 2 praprawnuków,

prababcią 4 prawnuczek i 10 prawnuków oraz
babcią 6 wnuczek i 5 wnuków.

ZUZANNA WYSOCZAŃSKA z I LO
finalistką etapu centralnego XXXIII

Olimpiady Filozoficznej
152 osoby z całej Polski znalazły się w finale

XXXIII Olimpiady Filozoficznej. Wśród nich
znalazła się Zuzanna Wysoczańska z I LO w
Świdnicy. Długa była jej droga na filozoficzny
Parnas. Najpierw etap szkolny, na którym Zuzan-
na udzieliła filozoficznej odpowiedzi na pytanie:
czy fikcja może być prawdziwa?

Następnie etap okręgowy - dolnośląski, pisa-
ny zdalnie. Potem część ustna etapu dolnoślą-
skiego i uzyskanie rekomendacji do finału cen-
tralnego. Ostatni "przystanek" tej drogi to udział
w finale - szczyt filozoficznego Parnasu.

Podczas zdalnego finału Zuzanna Wyso-
czańska najpierw przedstawiła trzyosobowej ko-
misji złożonej z zawodowych filozofów PAN
abstrakt (czyli naukowe streszczenie) swojej pra-
cy z etapu szkolnego: "Czy fikcja może być
prawdziwa?". Jej odpowiedź brzmiała: tak, mo-
że, zawsze jest prawdziwa. Następnie w ogniu py-
tań komisji Zuzanna broniła swojego filozoficzne-
go stanowiska. Z powodzeniem. W drugiej części
ustnego finału kasprowiczanka wylosowała frag-
ment tekstu filozoficznego Thomasa Kuhna, ame-
rykańskiego fizyka i filozofa nauki, poświęcony
naukowym paradygmatom. Jej zadanie polegało na
analizie i interpretacji fragmentu, w kontekście
współczesnej problematyki.

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
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wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej
adresy do 8 czerwca 2021. W przypadku
przesyłek listowych decyduje data stempla
pocztowego.
Praca (napisana czcionką Times New Ro-
man, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć
maksymalnie 10 stron w przypadku ucz-
niów szkół podstawowych oraz maksy-
malnie 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 przeka-
zaniem ich do oceny Jury poddane zostaną
anonimizacji w sposób uniemożliwiający
identyfikację autorów. Dopiero po cało-
ściowej ocenie nadesłanych prac Organi-
zator umożliwi Komisji identyfikację au-
torów.
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.
748515653.

ZAPRASZAMY DO PISANIA!
www.alchemiateatralna.pl,
 www.sok.com.pl

http://www.bojero.com.pl


MAREK I MARCIN Z II LO
 Z TYTUŁAMI FINALISTÓW

W kwietniu zapadają rozstrzygnięcia w olim-
piadach przedmiotowych. W tym roku odbywały
się one w formie zdalnej. W II Liceum Ogólno-
kształcącym w ostatnim tygodniu dwóch ucz-
niów uzyskało tytuł finalisty i będą zwolnieni z
egzaminu maturalnego z wynikiem 100%. Ma-
rek Lurka, uczeń klasy trzeciej otrzymał tytuł
finalisty 45 edycji Olimpiady Artystycznej w
sekcji historia sztuki.

Podczas zawodów centralnych Marek w
pierwszym dniu rozwiązywał testy a w drugim
przeprowadził analizę porównawczą rzeźb Rodi-
na i Brancusiego. Opiekunem olimpijczyka, któ-
ry w ten sposób otrzymał 100% na egzaminie
maturalnym z historii sztuki, jest pani Joanna
Waksmundzka.

Marcin Kłos, uczeń klasy drugiej ma już
zapewniony 100% wynik na egzaminie matural-
nym z historii. Uzyskał tytuł finalisty XIV Ogól-
nopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr.
Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje orę-
ża polskiego w latach 972-1514 . Od Cedyni do
Orszy". Opiekunem ucznia jest pani Zofia Skow-
rońska-Wiśniewska.

W zawodach centralnych wzięło udział 218
uczniów. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady, by
uzyskać tytuł finalisty, należało zdobyć mini-
mum ocenę dobrą. Zawody centralne składały się
z dwóch części: cześć pierwsza polegała na na-
pisaniu w ciągu 180 minut pracy pisemnej na
jeden z pięciu tematów. Marcin wybrał temat:
"Porównaj powstanie listopadowe i styczniowe
pod względem organizacji władz i form walki".
Powyższa praca uzyskała ocenę celującą. Druga
część zawodów będzie polegać będzie na rozwią-
zywaniu zadań w kilku konkurencjach (m.in.
broń, malarstwo batalistyczne, film, fotografia
wojenna, itp.), a także na przygotowaniu prezen-

tacji i oprowadzaniu po losowo wybranych obie-
ktach historycznych. Jeżeli Marcin uzyska w niej
dobry wynik zostanie uhonorowany tytułem lau-
reata.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNYCH 

W PROGRAMIE ZŁOTE SZKOŁY NBP
Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program

skierowany do środowisk szkolnych. O tytuł
"Złotej Szkoły NBP" ubiegają się szkoły, które
zdobyły najwyższą punktacją za zrealizowane
zadania.

Komisja programu ocenia:
- pomysłowość,
- metody i narzędzia edukacyjne,
- dopasowanie zadań do wieku i percepcji
odbiorców,
- jakość i atrakcyjność realizacji,
- przydatność w praktyce,
- zasięg i poziom zaangażowania odbiorców.
W szkole, która ubiega się o tytuł Złotej

Szkoły NBP, zawiązuje się drużyna. Nazywamy
ją Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicz-
nej. Drużyna musi składać się z minimum 2
nauczycieli i 5 uczniów Drużyna zdobywa nie-
zbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje
pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania
programu. Zadania mogą być przeprowadzone w
szkole lub w przypadku nauki zdalnej w formie
online. Na koniec nauczyciele należący do dru-

żyny wysyłają relacje z
wykonania zadań za po-
średnictwem interneto-
wej platformy Złotych
Szkół NBP. Nasza szko-
ła bierze udział w Zło-
tych Szkołach NBP, któ-
rego ideą jest aktywizo-
wanie nauczycieli i ucz-
niów do podejmowania
działań kształtujących
oraz kompetencje eko-
nomiczne. Podczas pier-
wszej edycji programu
"Giganci finansów oso-
bistych" drużyna musi
wykonać trzy zadania:
spotkanie z ekspertem,
lekcja z ekonomią ,
szkolna debata.

Koordynatorzy: Jo-
lanta Brońska i Magda-
lena Urbańska - Malu-
cha
Zespół Szkół Ekonomi-

cznych w Świdnicy

W MDK...

WYNIKI
XVII KONKURS
PIOSENKI DLA
DZIECI I MŁO-

DZIEŻY "PRZEBÓJ
Z JAJEM‘2021"
 XVII Konkurs Pio-

senki Dla Dzieci i Mło-
dzieży "PRZEBÓJ Z

JAJEM" został rozstrzygnięty! 
Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne wy-

stępy młodych uczestników . Mamy nadzieję, że
dzieci i młodzież dalej będą rozwijać muzyczną
twórczość. Takiej kreatywności możemy im tyl-
ko pozazdrościć!

Po długich naradach jury konkursowe nagro-
dziło 14 występów . 
W  KATEGORII 7-9 LAT
◆ SANDRA GRABOWSKA - Zgłoszenie

indywidualne Kielce
◆ KINGA RATAJ - Szkoła Podstawowa im.

Górnośląskich Noblistów w Katowicach
◆ ZESPÓŁ WIRUSY    Młodzieżowy Dom

Kultury w Świdnicy
W KATEGORII 10-15 LAT
◆ BARTŁOMIEJ KUTYBA - Studio Piosenki

i Tańca FART w Bielawie
◆ JAGODA RATAJ - IX  Prywatne LO w Kra-

kowie
◆ ALEKSANDRA JUCHNIEWICZ - Szkoła

Podstawowa nr 68 w Bielsku Białej
◆ JULIA RĄCZKA - Szkoła Podstawowa nr 33

w Bielsku Białej
◆ MAJA DZIEWA  - Mobilna Szkoła  Muzycz-

na Janów Lubelski
◆ MARTYNA KORKIEWICZ - Młodzieżowy

Dom Kultury w Świdnicy
◆ ŁUCJA BOJNOWSKA - Młodzieżowy Dom

Kultury w Świdnicy
◆ IGNACY PESZKO ANTONI KOWAL-

CZYK - Publiczna Szkoła Podstawowa w
Jaroszowie

◆ ZESPÓŁ INIEMAMOCNE - Młodzieżowy
Dom Kultury w Bolesławcu

KATEGORIA POWYŻEJ 15 LAT
◆ MAJA KRAWCZYK - Studio Piosenki i Tań-

ca Fart w Bielawie
◆ ZESPÓŁ FOUR TEAM - Młodzieżowy Dom

Kultury w Świdnicy
Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz

nagrodzonym .

II LWÓWECKI 
MARSZ NA ORIENTACJĘ

17 kwietnia 2021 odbyły się II Lwóweckie
Marsze na Orientację. Po ich zakończeniu świd-
nickie koło PTTK, działające w ramach Młodzie-
żowego Domu Kultury, wysunęło się na prowa-
dzenie po pierwszej rundzie w klasyfikacji gene-
ralnej Pucharu Dolnego Śląska.

 II Lwóweckie Marsze na Orientację  odbyły
się w Niwnicach k/Lwówka Śl. Była to jedno-
cześnie  pierwsza runda Pucharu Dolnego Śląska
w 2021 r. Organizatorzy dołożyli wszelkich sta-
rań aby impreza odbyła się z zachowaniem rygo-
rów pandemicznych. W zawodach uczestniczyło
65. uczestników  z Wrocławia, Lwówka, Luba-
nia, Bolkowa, Smolca, Siedlęcina, Młyńska i
spora grupa reprezentująca nasze miasto.

Koło PTTK "To tu to tam"  działające przy
Młodzieżowym Domu Kultury  w Świdnicy  wy-
stawiło dwudziestosobową reprezentację. Była
to młodzież w wieku od 6 do 17 lat, wsparta
udziałem rodziców, członków Koła PTTK
"Pszczoły i Trutnie".

W kategorii TP: II miejsce: Krzysztof Ziar-
nowski z mamą Jadwigą, III miejsce Ewa Maty-
szczyk Borońska i Agnieszka Klimas - Tyńska

W kategorii TD: I miejsce: Zuzanna Józefiak
i Piotr Ziarnowski, III miejsce: Zofia Malczyk i
Angelika Borońska, IV miejsce: Hanna Dębek i
Karolina Tyńska

Kategorii TM: I miejsce: Agata Hruszowiec
i Andżelika Stępniowska, IV miejsce: Martyna
Nycek  i Amelia Jaskuła,
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W kategorii TJ: III miejsce: Natalia Józefiak
i Sandra Matyszczyk W kategorii TU: III miejsce
Zbigniew Curyl i Łukasz Ziarnowski, VI miej-
sce: Kinga i Andrzej Hruszowiec.

Impreza odbyła się w trudnym, odcinkami
górskim terenie przy zachmurzonej pogodzie, na
szczęście bez opadów. Sędzią Głównym zawo-
dów był Wojciech Król a całość nadzorował
Przewodniczący Dolnośląskiej Komisji Imprez
na Orientację: Tadeusz Sławiński

Na zakończenie odbyła się skromna uroczy-
stość wręczenia drużynom pucharów i dyplo-
mów za wyniki w Pucharze Dolnego Śląska InO
w 2020 r. Koło "ToTuToTam w Świdnicy ode-
brało puchar za II miejsce w ogólnej klasyfikacji
drużynowej.

III MEMORIAŁ SZACHOWY 
SALO LANDAUA
08.05.2021,   17:00

W związku z epidemią koronawirusa nie je-
steśmy w stanie w tym roku kalendarzowym
zorganizować III Memoriału Szachowego Salo
Landaua w tradycyjnej formie. W związku z tym
jako substytut organizujemy turniej w wersji on-
line na portalu Lichess.

Świdniczan biorących udział w turnieju pro-
simy o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez
e-mail na adres gambitmdk@gmail.com z poda-
niem imienia, nazwiska oraz nicku, pod którym
będą występować w turnieju.

W turnieju obowiązują zasady fair play. W
przypadku uzasadnionego podejrzenia oszuki-
wania organizator może podjąć decyzję pominię-
cia zawodnika w rozdaniu nagród.

Każdy uczestnik turnieju będzie mógł po
zakończonym turnieju pobrać swój dyplom ze
strony Flickr.com.

I Memoriał Szachowy Salo Landaua odbył
się 12 maja 2019 r. w Świdnicy. Poniżej link do
relacji

hetman-mk.pl/i-memorial-szachowy-salo-l
andaua-swidnica-12-05-2019/

XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS
RECYTATORSKI POEZJI I PROZY

"ARKA"
Serdecznie zapraszamy na XV Dolnośląski

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy "Arka".
Celem konkursu jest popularyzacja poezji i prozy
Jana Pawła II, promowanie autorskich prezenta-
cji i twórczości literackiej oraz wokalno-muzy-
cznej o Janie  Pawle II, a także wykorzystanie
jego  tekstów do tworzenia utworów poezji śpie-
wanej i pielęgnowanie wartości estetycznych i
literackich języka ojczystego.

XV DIECEZJALNY KONKURS
PLASTYCZNY "JAN PAWEŁ II"
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

XV Diecezjalnym Konkursie Plastycznym "Jan
Paweł II". Konkurs jest organizowany w ramach
Dni Papieskich w Diecezji  Świdnickiej pod ha-
słem "BUDUJMY  DZIŚ  KULTURĘ  ŻYCIA".

Celem Konkursu jest pielęgnowanie warto-
ści chrześcijańskich i duchowych, przekazywa-
nie i utrwalanie wiedzy o życiu i działalności
Papieża Jana Pawła II, przedstawienie w pracach
plastycznych sylwetki Papieża Polaka oraz pre-
zentowanie prac plastycznych dzieci i młodzie-
ży, promowanie twórczości plastycznej.

Tematyka prac plastycznych: "Rodzina"
"Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich

odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na za-
wierzeniu wzajemnym. Tylko na takim funda-
mencie można też budować proces wychowania,

który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pier-
wszorzędne zadanie". [Homilia we Wrocławiu,
1983 r.]

Format prac :  A4,  A3  lub  A2.  Prosimy nie
składać i nie rolować prac.

Prace  należy dostarczyć do Młodzieżowego
Domu Kultury w Świdnicy,

Nauczycielska 2 , tel. 74-8513330 do 10
maja 2021 r.

WMBP...

INSPIRUJĄCA WŁÓCZĘGA
ZAPROSZENIE

Kolejne warsztaty pisarskie w nowej odsłonie:
Kiedy?
4 maja

O której?
godz. 16.00

Gdzie?
Jeziorko Daisy

Zapraszamy!

ŚWIĘTA NARODOWE 1-3 MAJA
Drodzy Czytelnicy w ramach obchodów

Świąt Narodowych mamy dla Państwa kilka pro-
pozycji.
Zgarnij zakładkę z motywem patriotycznym
Przyjdź na plac z dzikami i znajdź czerwony
namiot. Wykonaj proste zadanie lub odpowiedz
na pytanie. Zgarnij zakładkę z motywem patrio-
tycznym. Każdy przechodzień otrzyma ją do do-
mu.
Termin: 30 kwietnia, 13.00-16.00
Miejsce: plac z dzikami przy ul. Franciszkańskiej
18
Wstęp wolny
Kreatywna biało-czerwona
Udekoruj z nami bibliotekę z okazji obchodów
Święta Flagi, Roku Konstytucji Trzeciego Maja
oraz Narodowego Dnia Zwycięstwa. Szydełku-
jesz, szyjesz, tworzysz rękodzieło? Pochwal się
swoim talentem i przystrój z nami bibliotekę w
biało-czerwone barwy. Wyślij zdjęcie swojej pra-

cy na nasz e-mail: filia2@mbp.swidnica.pl w
dniach 26-30.04.2021 i świętuj razem z nami.
Na uczestników czekają upominki!
Wiwat maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj!
o Konstytucji 3 maja
Wystawa tematyczna poświęcona Konstytucji 3
maja.
Termin: 30.04.2021-31.05.2021
Miejsce: plac z dzikami przy ul. Franciszkańskiej
18
Wstęp wolny
Patriotyczna majówka - cykl wpisów patrioty-
cznych na facebooku Wypożyczalni Naukowej i
Czytelni Czasopism
Termin: 01.05-03.05.2021
Miejsce: FB Wypożyczalni Naukowej i Czytelni
Czasopism
Konkurs fotograficzny TrzyMaj z Biblioteką!
Rodzinny konkurs fotograficzny. Podczas tego-
rocznej majówki wykonaj zdjęcie zawierające
przynajmniej jeden z symboli narodowych i wy-
ślij je na adres: multimedia@mbp.swidnica.pl
Czekają nagrody!
Termin nadsyłania prac: 07.05.2021 r.
Termin ogłoszenia wyników: 12.05.2021 r.
Akcja kokarda
Zaproszenie do wspólnego świętowania dla całej
rodziny. Wykonaj własnoręczne kokardę narodo-
wą. Zdjęcie lub film umieść na swoim facebooku
z hasztagiem #kokardambpswidnica.
Czekają nagrody!
Miejsce: FB Miejskiej Biblioteki Publicznej
Termin publikacji na FB: do 5 maja 2021 r.
Termin ogłoszenia zwycięzców: 7 maja 2021 r.
Wolność w słowach - cykl wpisów na facebooku
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Termin: 03.05- 12.05.2021
Miejsce: FB Miejskiej Biblioteki Publicznej

PRACA BIBLIOTEKI 
od 26 kwietnia 2021

Od poniedziałku, 26 kwietnia Miejska Bib-
lioteka Publiczna w Świdnicy otworzyła drzwi
dla spragnionych kontaktu z książką czytelni-
ków.

W bibliotece będzie obowiązywał ścisły re-
żim sanitarny: zasłonięty nos i usta tylko i wyłą-
cznie maseczką, dezynfekcja rąk i ograniczenie
ilości osób przebywających jednocześnie w bib-
liotece.

Godziny pracy w głównej siedzibie bibliote-
ki:
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◆ poniedziałek - piątek: 9.00-17.00
◆ czwartek: 9.00-16.00
◆ sobota: nieczynne

Godziny pracy w filiach biblioteki::
◆ poniedziałek - piątek: 10.00-17.00
◆ czwartek: 9.00-16.00
◆ sobota: nieczynne

W godzinach: 11.30-12.00 oraz 14.00-14.30
przerwa na dezynfekcję

Prosimy by przygotować się do wizyty:
- w Bibliotece może przebywać max. 15 osób
(nie wliczając pracowników Biblioteki)
- w dziale/w filii mogą przebywać dwie oso-
by (nie wliczając bibliotekarzy) lub jedna
rodzina
- ogranicz wizyty w Bibliotece ze swoją po-
ciechą do minimum
- zaplanuj, co chcesz wypożyczyć (możesz
dzień wcześniej zadzwonić lub wysłać listę
książek/zbiorów do wypożyczenia, a na dru-
gi dzień odebrać zamówienie)
- zwroty przyjmujemy bezpośrednio w dzia-
łach, ale preferujemy zwrot przy użyciu tre-
zora/wrzutni
- Wypożyczalnię Naukową i Czytelnię Cza-
sopism uruchamiamy z możliwością korzy-
stania tylko ze stanowisk komputerowych -
maksymalnie 1h
- wypożyczamy prasę na zewnątrz/brak mo-
żliwości korzystania z prasy na miejscu
- uruchamiamy działający w bibliotece punkt
ksero oraz wznawiamy możliwość wydru-
ków i skanów

KONKURS FOTOGRAFICZNY
TRZYMAJ Z BIBLIOTEKĄ!

Drodzy czytelnicy i użytkownicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świdnicy jak Wam minął

tegoroczny, świąteczny weekend majowy? Po-
dzielcie się tym z nami.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Bib-

lioteka Publiczna w Świdnicy, ul. Franciszkań-
ska 18, tel. (74) 640 09 36, e-mail: multime-
dia@mbp.swidnica.pl

Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do wszystkich czy-

telników Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Świdnicy

Warunki konkursu
1. TrzyMaj z Biblioteką! jest konkursem

fotograficznym.
2. Zdjęcia przesłane na konkurs muszą za-

wierać przynajmniej jeden z symboli narodo-
wych.

3. Na konkurs przesyłamy tylko jedno zdję-
cie.

4. Prace uczestnik przesyła na adres mailowy
organizatora: multimedia@mbp.swidnica.pl,
pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem
autora oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych uczestnika konkursu (załącznik
nr 1).

5. Prace zostaną ocenione przez jury, które
powołuje organizator konkursu.

6. Przyznane zostaną 3 nagrody w postaci
bonów podarunkowych do salonów Empik.

7. Termin nadsyłania prac: 07.05.2021 r.

8. O sposobie oraz terminie przekazania na-
gród laureaci zostaną poinformowani drogą mai-
lową.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z
wyrażeniem przez autora zgody na dane wize-
runkowe oraz przekazanie Organizatorowi praw
autorskich do celów promocji. Organizator za-
strzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji na-
grodzonych zdjęć w prasie i innych mediach w
celach promocji konkursu bez powiadamiania
autora; prace przekazane na konkurs stają się
własnością Organizatora.

10. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez
nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja
wszystkich warunków regulaminu. Prace nie-
zgodne z regulaminem nie będą przyjmowane.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika oraz publikacje jego pra-
cy zgodnie z potrzebami organizacyjnymi kon-
kursu.

11. Termin ogłoszenia wyników: 12.05.2021 r.
12. Wszelkie dodatkowe informacje na temat

konkursu pod tel. (74) 640 09 36 oraz e-mail:
multimedia@mbp.swidnica.pl

Polonia informuje

PRZEŁAMANIE I WYJAZDOWA
WYGRANA W NOWEJ RUDZIE!
Po ostatnich słabszych występach juniorzy

starsi Polonii-Stali Świdnica wrócili na zwycię-
ską ścieżkę. Po przymusowej, kilkutygodniowej
przerwie w końcu wrócili do walki o punkty i od
razu sięgnęli po pełną pulę! Świdniczanie zwy-
ciężyli na wyjeździe ekipę Piasta Nowa Ruda. 

Biało-zieloni wygrali zasłużenie, choć decy-
dujący cios zadali pod koniec spotkania. Tego
dnia oprócz walki z rywalami, musieliśmy się
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zmagać z mocno skrupulatnymi - szczególnie w
naszą stronę arbitrami. Koniec końców komplet
punktów wrócił na Śląską w Świdnicy! Strzela-
nie rozpoczęliśmy w 22. minucie spotkania, kie-
dy to do sieci miejscowych trafił nasz kapitan -
Sebastian Sieradzki.  Mieliśmy swoje okazje na
podwyższenie rezultatu, lecz brakowało wykoń-
czenia. Jakby tego było mało, w 45. minucie
Bartosza Dolińskiego pokonał Paweł Rakowski
i obie drużyny schodziły do szatni przy wyniku
1:1. Po powrocie do gry próbowaliśmy zaliczyć
zwycięskie trafienie. To udało się w 80. minucie,
kiedy wynik ustalił wprowadzony chwilę wcześ-
niej na murawę Dominik Klechowicz. Rywaliza-
cja ligowa w rundzie wiosennej nabiera tempa.
Już w środę, 28 kwietnia podopieczni trenera
Sebastiana Błaszczyka zagrają na wyjeździe ze
Ślęzą Wrocław. 

Piast Nowa Ruda - Polonia-Stal Świdnica 
1:2 (1:1)

Polonia-Stal: Doliński, Staroń, Tragarz, Żu-
kowski, Dżugaj, Sieradzki, Skóra, Trzyna, Czar-
ny, Madziała, Jajko oraz Klechowicz, Zalewski,
Lepak-Przybyłowicz.

źródło: poloniastal.swidnica.pl

PEWNY TRIUMF JUNIORÓW
MŁODSZYCH!

W niezłym stylu po  kilkutygodniowej prze-
rwie i odwołanymi meczami w związku ob-
ostrzeniami  dotyczącymi pandemii koronawiru-
sa wrócili juniorzy młodsi Polonii-Stali  Świdni-
ca walczący o punkty w lidze dolnośląskiej. Pod-
opieczni trenera  Grzegorza Borowego pewnie
pokonali na swoim terenie LZS Kościelnik 8:1,
choć uczciwie trzeba przyznać, że gdyby nie
słabo nastawione celowniki i  zwolnienie tempa,
wygrana powinna być jeszcze bardziej okazała.

To był przysłowiowy mecz do jednej
bramki. Gospodarze rozgrywający ten pojedy-
nek na sztucznym boisku  Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji błyskawicznie
przejęli  inicjatywę, a ambitnie walczący prze-
ciwnicy, którym należy się za walkę w  dzisiej-
szym boju szacunek, ograniczali się głównie
do obrony całym  zespołem zlokalizowanym
na własnej połowie. Biało-zieloni długo nie
mogli się przebić przez zasieki przeciwników,
ale w końcu ta sztuka nam  się udało. Składna
akcja miejscowych zakończyła się golem Paw-
ła Michty, a  w pierwszej połowie jako kolejni
do sieci trafili Marek Bujak, Miłosz  Kałwak
oraz Maciej Król. Po zmianie stron obraz gry
nie ulegał zmianie, z  tym wyjątkiem, że jeden
z nielicznych wypadów do przodu zakończył
się  trafieniem dla LZS-u na 4:1. Później strze-
lali już tylko gospodarze.  Dwukrotnie receptę
na golkipera przyjezdnych znalazł Kacper
Szewczyk, a  po jednym trafieniu zanotowali
Oliwier Kruczek oraz Jakub Solarz. Mimo
wysokiego triumfu można czuć lekki niedosyt,
bo nie wykorzystaliśmy  wielu dogodnych sy-
tuacji do zdobycia kolejnych goli. Po remisie
2:2 z  Miedzią Legnica, tym razem pokonali-
śmy LZS Kościelnik 8:1. Cztery  zdobyte pun-
kty dają nam obecnie pozycję wiceliderów ta-
beli. Ustępujmy  obecnie tylko ekipie FC Aca-
demy Wrocław, który legitymuje się dorob-
kiem  sześciu "oczek". W kolejnym boju świd-
niczanie podejmą na swoim obiekcie  WKS
Śląsk Wrocław. Spotkanie zaplanowano na
niedzielę, 2 maja.

Polonia-Stal Świdnica - LZS Kościelnik 
8:1 (4:0)

Polonia-Stal: Telicki, Kałwak, Kruczek, Ra-
tajczak, Bujak, M. Solarz, J. Solarz, Gliwa, Mi-
gas, Michta, Król oraz Przyborowski, Szewczyk.

źródło: poloniastal.swidnica.pl

BLADY WYSTĘP I WYRAŹNA
PORAŻKA Z LECHIĄ

Nie było trzeciego z rzędu  zwycięstwa w
starciu o punkty odniesionego na stadionie Świd-
nickiego  Ośrodka Sportu i Rekreacji. W zamian
mieliśmy niestety słaby i bezbarwny  występ bia-
ło-zielonych zakończony porażką. Piłkarze Polo-
nii-Stali  Świdnica po domowych zwycięstwach
z Piastem Żmigród i Zagłębiem II  Lubin, tym
razem nie mieli nic do powiedzenia w starciu z
piątą w tabeli  Lechią Zielona Góra.

Początek spotkania nie zwiastował  takiego
finału. Goście prezentowali dojrzały futbol, do-
brze przesuwali  się w obronie, ale nie wydali się
zespołem nie do ogrania. Pierwszy  celny strzał
na bramkę oddaliśmy w pierwszym kwadransie.
Wojciech Szuba  dopadł do piłki znajdującej się
tuż pod linią pola karnego i huknął na  bramkę
strzeżoną przez Wojciecha Fabisiaka. Niestety
dla nas górą był  golkiper przeciwników, który

przeniósł  fu tbo lówkę nad  poprzeczką.
Późniejsze minuty są jednak trudne do opisania.
Horror rozpoczął się w  19. minucie, kiedy to
goście dość szczęśliwie zdołali wyjść na  prowa-
dzenie. Po rzucie rożnym dla zielonogórzan, pił-
kę głową trącił  Damian Szydziak, ale zrobił to
tak niefortunnie, że ta spadła jeszcze na  głowę
Artura Małeckiego i zaskoczyła interweniujące-
go Kamila Szawaryna.  Blisko dziesięć minut
później w polu karnym nasz bramkarz faulował
Bartosza Koniecznego, a sędzia wskazał na jede-
nasty metr. Pewnym  egzekutorem okazał się
Mariusz Kaczmarczyk i zrobiło się 2:0.  Kilka-
dziesiąt sekund później efektowną akcją popisał
się najmłodszy w  szeregach gości - Bartosz Ko-
nieczny. Ofensywny gracz lechistów w  nadspo-
dziewanie łatwy sposób minął jednym zwodem
dwójkę naszych  zawodników i bez trudu uporał
się ze świdnickim golkiperem w sytuacji  jeden
na jednego. Po zmianie stron świdniczanie wal-
czyli choćby o  honorowe trafienie, ale brakowa-
ło postawienia kropki nad "i". Dobrych  sytuacji
nie wykorzystali choćby Robert Myrta i Grze-
gorz Borowy, którzy  znaleźli się w sytuacji jeden
na jednego z Wojciechem Fabisiakiem, lecz  górą
był bramkarz rywali. Zielonogórzanie osłabli fi-
zycznie, odczuwając  trudy środowego meczu
Pucharu Polski ze Stilonem Gorzów Wielkopol-
ski,  lecz nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Jak-

ciąg dalszy ze str. 11
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by tego było mało w 80.  minucie oddali pier-
wszy i jedyny celny strzał na naszą bramkę w
drugiej  odsłonie i ta próba zakończyła się sukce-
sem. Dośrodkowanie z rzutu  wolnego z lewej
strony boiska, strzałem głową wykończył Artur
Małecki,  którzy po końcowym gwizdku arbitra
został uznany najlepszym piłkarzem  tego spot-
kania.
Polonia-Stal Świdnica - Lechia Zielona Góra 

0:4 (0:3)
Polonia-Stal: Szawaryn, Kozachenko, Ka-

sprzak, Sowa,  P. Paszkowski, Sztylka, Szuba,
Borowy, Tragarz, Szydziak, Myrta oraz  Fili-
pczak, B. Paszkowski, Osiadły, Czarny, Trzyna.

źródło: poloniastal.swidnica.pl 

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
16.04.2021r. godz. 15.06 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące zakrwawionego
mężczyzny zaczepiającego przechodniów na
ulicy Łukowej. Skierowany tam patrol na
miejscu zastał mężczyznę z widocznymi ra-
nami na ręce i śladami krwi. Osoba ta oświad-
czyła, że nie spożywała alkoholu. "Zraniony
zostałem w czasie walki z wampirem"
stwierdził mężczyzna. Na miejsce wezwano
pogotowie ratunkowe. Decyzją przybyłego
na miejsce lekarza poszkodowany został za-
brany do szpitala.

17.04.2021r. godz. 17.53 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące trzech mężczyzn
spożywających alkohol w Parku Central-
nym. Imprezę przerwali funkcjonariusze
straży miejskiej wypisując biesiadnikom
mandaty karne.

20.04.2021r. godz. 11.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkanki Świdnicy doty-
czące libacji alkoholowej w podwórzu przy
ulicy Długiej. Mężczyźni nie tylko spożywali
alkohol ale również załatwiali tam swoje po-
trzeby fizjologiczne. Na miejscu strażnicy uka-
rali dwie osoby mandatami karnymi. W jednym
przypadku sprawę skierowano do rozpatrzenia
przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

21.04.2021r. godz. 10.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące parkowania na te-
renie zielonym przy ulicy Słobudzkiego
przed ośrodkiem dla osób niepełnospraw-
nych, pojazdu, który częściowo utrudniał
również wjazd na teren tego ośrodka. Patrol
potwierdził zgłoszenie. Kierowca został uka-
rany mandatem. Była to już kolejna interwe-
ncja w tym rejonie.

21.04.2021r. godz. 16.45
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od pracownika ochrony skle-
pu przy ulicy Przemysłowej dotyczące ko-
biety, która wyciągnęło z bagażnika swego
samochodu duży worek ze śmieciami i wy-
rzuciła go pod sklep. Strażnicy potwierdzili
zgłoszenie. Na podstawie numerów rejestra-
cyjnych ustalono właścicielkę pojazdu, która
została ukarana za ten czyn mandatem kar-
nym. Kobieta nie była w stanie wyjaśnić
swego zachowania.

21.04.2021r. godz. 18.59 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące spożywania alkoholu, za-

śmiecania, załatwiania potrzeb fizjologicz-
nych przez mężczyznę w podwórzu przy uli-
cy Siostrzanej. Skierowany na miejsce patrol
potwierdził zgłoszenie. Do wcześniejszych
czynów zabronionych strażnicy dołożyli
używanie słów wulgarnych. Sprawa ta, wraz
z zabezpieczonym materiałem z monitoringu
została skierowana do sądu.

***
Niedzielny poranek w Świdnicy. W parkach

pojawili się pierwsi spacerowicze. Nie wszyscy
jednak przyszli tu aby podziwiać piękno wiosen-
nych kwiatów.

O godzinie 9.00 operator monitoringu miej-
skiego obserwował spacerowiczów w Ogrodzie
Różanym i Parku Centralnym. Uwagę operatora
przykuła kobieta, która wyraźnie czegoś szukała,
pochyliła się nad klombem i zaczęła zrywać świe-
żo rozkwitnięte żonkile. Kolejną ofiarą "kwia-
ciarki" padła magnolia. W tym czasie dyżurny
straży miejskiej skierował już radiowóz w ten
rejon. Po chwili w komendzie straży zadzwonił
telefon. Obserwacje operatora potwierdziła rów-
nież inna osoba, dyżurny uspokoił zgłaszającą -
"nasz patrol już tam dojeżdża". Kobieta zdążyła
jeszcze zerwać gałązkę różanecznika i spotkała
się ze strażnikami. Nie pomogły tłumaczenia "i
cóż w tym złego?". Sprawcą tego wykroczenia
okazała się 63 letnia mieszkanka Świdnicy. Inter-
wencja zakończyła się wypisaniem mandatu kar-
nego w kwocie 500 złotych.

info: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
150 TYS. ZŁ. NA OCHRONĘ

ZABYTKÓW SAKRALNYCH W
GMINIE ŚWIDNICA. WÓJT GMINY

PODPISAŁA UMOWY 
Dolnośląskie kościoły są świadkami historii

tworzonej przez Polaków, Czechów, Austriaków
i Niemców. Świadkami tych wydarzeń były rów-
nież kościoły w gminie Świdnica. Dlatego też
samorząd gminy Świdnica przywiązuje bardzo
dużą wagę do ochrony zabytków i dbałości o
dziedzictwo kulturowe. Podczas XXXIX sesji
Rady Gminy Świdnica, radni podjęli m.in. 5
uchwał w sprawie udzielenia dotacji z budżetu
gminy Świdnica w 2021 roku na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Dzisiaj wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek z
udziałem proboszczów parafii rzymskokatolic-
kich, których obiekty sakralne znajdują się na
terenie gminy podpisała umowy na udzielenie
dotacji z budżetu gminy Świdnica na łączną kwo-
tę 150 tys. zł.

Obiekty zabytkowe w gminie Świdnica wy-
magają ogromnych nakładów finansowych
związanych z ich remontami. Dlatego też każde-
go roku w naszym budżecie staramy się zabez-
pieczać środki na  prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków. W okresie od
2006 do 2020 z budżetu gminy Świdnica przy-

znano 66 dotacji na łączną kwotę ponad 1,13 mln
zł. W tym roku jest to kolejne 150 tys. zł.  W
przypadku jakichkolwiek pytań związanych z
otrzymanymi dotacjami chętnie służymy pomo-
cą i deklarujemy nasze wsparcie - mówiła pod-
czas podpisania umów Teresa Mazurek wójt
gminy Świdnica.

Lista beneficjentów, którzy w tym roku bu-
dżetowym otrzymali wsparcie finansowe z bu-
dżetu gminy Świdnica.
◆ Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Czę-

stochowskiej w Bojanicach - kościół pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach
- dotacja w wysokości 40 tys. zł na remont
dachu część północna i wschodnia.

◆ Parafia pw. św. Anny w Grodziszczu -dotacja
w wysokości 35 tys. zł na II etap remontu
elewacji kościoła parafialnego.

◆ Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Lu-
tomi Dolnej - dotacja w wysokości 35 tys. zł
na II etap wymiany instalacji elektrycznej

◆ Parafia pw. św. Mikołaja w Pszennie - dotacja
w wysokości 40 tys. zł na prace konserwator-
skie przy ołtarzu w kościele parafialnym

◆ Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wi-
rach - kościół pw. św. Marcina w Gogołowie
- dotacja w wysokości 20 tys. zł na prace
konserwatorskie przy ołtarzu filialnym w Go-
gołowie.

JEZIORKO DAISY POSPRZĄTANE
W niedzielę 25. kwietnia, w trzech miejscach

jednocześnie - tj. w Mokrzeszowie, Pogorzale i
Witoszowie Górnym - uczestnicy akcji SPRZĄ-
TAMY JEZIORKO DAISY wykonali prace po-
rządkowe i tym samym uczcili Światowy Dzień
Ziemi.

Gminne Koło PTTK Teraz Sudety, do akcji
turystyczno-ekologicznej zaprosiło ponad 70
osób. Uczestnicy wyposażeni w worki i rękawi-
czki (przekazane m.in. przez dział Ochrony Śro-
dowiska w Urzędzie Gminy), pełni zapału i po-
zytywnej energii zebrali śmieci, pozostawili w
umówionym miejscu, z którego później zostały
zabrane przez przedstawiciela Nadleśnictwo
Świdnica.

Po wysiłku na uczestników ekologicznej
akcji czekał zasłużony odpoczynek.

W imieniu organizatorów, ale także z pewno-
ścią "Matki Ziemi", serdecznie dziękujemy
wszystkim za czynny udział w wydarzeniu.

SPRZĄTAJĄ MIEJSCOWOŚCI
Nie tylko rezerwaty przyrody i tereny leśne są

chętnie sprzątane przez uczestników proekologicz-
nych akcji w ramach Światowego Dnia Ziemi. W
miniony weekend dobra pogoda zachęcała do wyj-
ścia z domu i spontanicznego sprzątania terenów
wokół miejsca zamieszkania - podkreślali zgodnie
mieszkańcy Bystrzycy Górnej i Boleścina.

Pomogliśmy naszej Ziemi trochę odetchnąć,
a dokładnie brzegom rzeki. Wstyd, że tyle śmieci
jest wzdłuż naszej pięknej rzeki Bystrzyca - pod-
kreślali uczestnicy akcji sprzątania w Bystrzycy
Górnej. Z kolei mieszkańcy Boleścina postano-
wili przejść ścieżkę spacerową i pozbierać śmie-
ci. Wniosek był taki, że najwięcej odpadów na tej
trasie było naniesione przez wiatr, szczególnie
opakowań foliowych.

Robiąc zakupy warto pamiętać, że woreczki
foliowe rozkładają się ponad 400 lat! Zabierz
bawełnianą torbę na zakupy i wybieraj produkty
w papierowych opakowaniach. 
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

www.expressem.eu

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

BARAN Jesteś za bardzo skoncentrowa-
ny na sobie. Nie dostrzegasz problemów
swoich bliskich. Ciągle czegoś wyma-
gasz, niewiele dając w zamian. Powinie-
neś coś z tym zrobić. W pracy same sukce-
sy. Zrealizujesz ważne plany zawodowe.
BYK Postaraj się myśleć optymistycznie.
Drobne niepowodzenia to jeszcze nie tra-
gedia. Wszystko da się jakoś załatwić.
Musisz tylko być bardziej cierpliwy. Po-
prawi się Twoja sytuacja finansowa. Na-
reszcie zaczniesz osiągać zyski z ostatnio
wykonywanej pracy.
BLIŹNIĘTA Będziesz musiał trochę
zmienić swoje plany. Pojawią się pewne
komplikacje, które będą wymagały po-
nownego przemyślenia Twoich zamie-
rzeń. Czas będzie Cię naglił. W razie po-
trzeby poproś o pomoc przyjaciół. Z pew-
nością Ci nie odmówią.
RAK W życiu osiągniesz pełną stabiliza-
cję. Nie będziesz miał problemów zdro-
wotnych ani finansowych. W pracy wszy-
stko będzie przebiegało po staremu.

Osiągniesz upragniony spokój i zadowo-
lenie z siebie i swoich bliskich. Poczynisz
jakieś nowe plany, będziesz myślał o mi-
łym spędzeniu czasu.
LEW Pozbędziesz się nareszcie kłopo-
tów finansowych. Będziesz mógł zapła-
cić zaległe zobowiązania i i zaplanować
większe wydatki. Ostatnio jesteś bardzo
przepracowany. Zadbaj o jakieś miłe
spotkanie w gronie przyjaciół. Pomoże Ci
to zregenerować siły i przywrócić dobry
humor.
PANNA Nie podejmuj żadnych pocho-
pnych decyzji, bo masz do tego skłon-
ność. Decydują się sprawy zbyt ważne.
Czasem wystarczy trochę poczekać, aby
ujrzeć wszystko z innej perspektywy.
Strategia, jaką teraz przyjąłeś okaże się
najwłaściwsza w obecnej sytuacji.
WAGA Będziesz z siebie bardzo zadowo-
lony. Udowodniłeś komuś, że nie warto z
Tobą zadzierać, jeżeli nie dysponuje się
odpowiednią inteligencją i sprytem. Ure-
gulujesz swoje zobowiązania finansowe i
nareszcie pomyślisz o miłych, niezupeł-
nie koniecznych wydatkach.
SKORPION Będziesz miał świetny na-
strój. Odpoczniesz od spraw, które doty-

chczas Cię trapiły. Odzyskasz dawny op-
tymizm. Nie martw się o partnera, dosko-
nale sobie poradzi ze swoimi problemami.
W pracy niewiele się teraz będzie działo.
Możesz wykorzystać ten czas na drobne
zmiany.
STRZELEC Nie zazdrość innym świet-
nej pozycji. Nie wiesz przecież, jak jest
naprawdę. Pozory mylą. Skoncentruj się
na pracy zawodowej. Będzie wiele okazji,
żeby zabłysnąć. Być może odniesiesz zna-
czący sukces, otrzymasz jakąś podwyżkę.
Gwiazdy będą Ci teraz sprzyjały w intere-
sach.
KOZIOROŻEC Nie ulegaj wpływom.
Kieruj się własną logiką i dążeniem do
tego, co dla Ciebie dobre i korzystne. Tyl-
ko w taki sposób możesz osiągnąć sukces.
Po bardzo pracowitym tygodniu będzie
okazja, żeby odpocząć. Postaraj się nie
myśleć o pracy, uwagę skieruj na bliskie
osoby.
WODNIK W ciągu kilku najbliższych
dni nawarstwi się parę spraw, które trzeba
będzie pilnie załatwić. W związku z tym
zabraknie Ci czasu na przyjemności i wy-
poczynek. Tydzień będzie pracowity.
Wszystko będziesz musiał dokładnie za-
planować, aby uniknąć przykrych niespo-
dzianek.
RYBY Ktoś przysłoni Ci cały świat. Bę-
dziesz bez przerwy myślał o tej osobie,
wyobrażał sobie różne sytuacje i zdarze-
nia. Jednak to zauroczenie minie, kiedy
zdasz sobie sprawę, że ta osoba jest tylko
zwykłym człowiekiem o wielu zaletach i
wadach.

◆ 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 

◆ Dyplomowana masażystka z doświadcze-
niem zaprasza na masaż leczniczy, limfaty-
czny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenię najbardziej.
Wykonuję masaż bo wiem, że to naprawdę
pomaga innym". Tel. 728 130 308.

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


http://www.toswidnica.pl

