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W skrócie...
UWAGA!
W zwia˛zku z sytuacje˛ epidemiologiczna˛ imprezy moga˛ zostać odwołane. W zwia˛zku z
tym należy upewnić sie˛ czy dana impreza
odbe˛dzie sie˛.
Alchemia teatralna: SUŁKOPODOBNI
[słuchowiska]
24.02-31.05.2021, godz. 18:00
Aby uaktywnić w czasie pandemii grupe˛
dorosłych alchemików postanowiliśmy
wykorzystać ich głosy w cyklu nagrań audio nawia˛zuja˛cych do konwersacji słynnego duetu Kowalewski-Lipińska. Okazało
sie˛, że wszyscy czekali na hasło do działania, toteż teksty stworzone przez alchemiczke˛ Mariole˛ Mackiewicz zacze˛ły żyć...
Wste˛p wolny, miejsce: online, organizator:
ŚOK
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Rok 2020 przyniósł wiele wyzwań i wyznaczył nowe standardy funkcjonowania branży filmowej. Zmiany wpłyne˛ły w szczególności na
myślenie o organizacji festiwali, które musiały
otworzyć sie˛ na zupełnie inne rozwia˛zania i perspektywy - przyja˛ć formułe˛ festiwalu hybrydowego, ba˛dź przenieść swoje wydarzenia do sieci
jak SPEKTRUM. Niezrażeni trudnościami, nauczeni doświadczeniem i z jeszcze wie˛ksza˛ pasja˛
do kina - organizatorzy SPEKTRUM z nowa˛
energia˛ wracaja˛ do pracy nad tegoroczna˛ edycja˛
festiwalu. 7. edycja Świdnickiego Festiwalu Filmowego SPEKTRUM odbe˛dzie sie˛ w tym roku
w dniach 24-30 października, a Świdnica ponownie ugości najwie˛ksze świe˛to kina artystycznego
na Dolnym Śla˛sku.

sza˛cych odczuwaniu kina. Dziś, po 7 latach SPEKTRUM jest festiwalem dojrzałym, pewnym
swojej drogi i w tym roku chce˛ Cie˛ dotkna˛ć. Po
niemal 15 miesia˛cach pandemii najbardziej brakuje dotyku. Nawet zwykłego uściśnie˛cia dłoni
nieznajomemu, nie mówia˛c już o przytuleniu
przyjaciół. Dlatego też SPEKTRUM chce˛ Cie˛
dotkna˛ć, chce˛ abyś poczuł bliskość, bo bliskość i
małe wspólnoty od zawsze były i sa˛ dla nas
ważne. Hasło "Chcemy Cie˛ dotkna˛ć" to list miłosny kina do publiczności, bo puste sale kinowe
te˛sknia˛ tak samo jak Wy te˛sknicie do nich. I
wreszcie, nasza˛ ambicja˛ jest pokazywanie filmów, które dotykaja˛, które wzruszaja˛, które poruszaja˛ i nie pozwalaja˛ pozostać oboje˛tnym wobec problemów świata. Ba˛dźcie z nami. Ba˛dźcie
blisko. Ś Paweł Kosuń, pomysłodawca i Dyrektor SPEKTRUM.
Nowa identyfikacja wizualna z wykorzystaniem fotografii Łukasza Wierzbowskiego powstała we współpracy z wieloletnim partnerem
festiwalu, studiem graficznym Be˛karty.
SPEKTRUM czeka na zgłoszenia: nabór do
17 maja
Do 17 maja można nadsyłać swoje filmy do
dobrze już znanych twórcom i widzom konkursów:

Nowa identyfikacja wizualna: "Chcemy Cie˛
dotkna˛ć"
Od pierwszych edycji SPEKTRUM stawia
na wyrazisty i mocny przekaz, zarówno poprzez
selekcje˛ programowa˛, jak i komunikacje˛ wizualna˛. To festiwal jakich mało: otwarty na świat, ale
ze świdnicka˛ dusza˛, stawiaja˛cy na lokalność i
spektrum osobistych doznań i refleksji towarzy-

Konkurs "Okiem Młodych": Fabuła
Konkurs "Okiem Młodych": Dokument
Konkurs "Okiem Młodych": Amatorski
Konkurs "Okiem Młodych: Animacja - zupełnie nowa sekcja konkursowa!
Konkursy "Okiem Młodych": Fabuła / Dokument / Animacja sa˛ dedykowane twórcom do
35 roku życia, podczas gdy "Okiem Młodych":

SPEKTRUM POWRACA
7. EDYCJA, NOWY TERMIN,
NOWA IDENTYFIKACJA

KOSMICZNE EKO
- KONKURS
13.04-14.05.2021, godz. 09:00
W zwia˛zku z przypadaja˛cym na rok 2021
stuleciem urodzin Stanisława Lema Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świdnicy ogłasza:
konkurs techniczno-ekologiczny "Kosmiczne eko" inspirowany twórczościa˛ Stanisława
Lema.
Wste˛p wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: Miejska
Biblioteka Publiczna w Świdnicy
FAMILIJNE WARSZTATY PLASTYCZNE: ZWIERZE˛ W GARŚCI
22.04-20.05.2021, godz. 10:00
Już w czwartek zapraszamy na nowa˛, wyja˛tkowa˛ odsłone˛ Familijnych Warsztatów Plastycznych. W formie krótkich odcinków zakończonych wyja˛tkowa˛ niespodzianka˛ dowiecie sie˛, jak, wykorzystuja˛c jedynie własna˛ dłoń i najprostsze narze˛dzia do rysowania, stworzyć na papierze sympatycznego
zwierzaka.
Wste˛p wolny, miejsce: online, organizator:
ŚOK
POLSKIE SYMBOLE NARODOWE
od 30.04.2021
Plenerowa wystawa "Polskie Symbole Narodowe"
Wste˛ p wolny, miejsce: przed wejściem
głównym do Muzeum Dawnego Kupiectwa,
Rynek 37, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa
BAJKOWY TEATR CIENI: "CZERWONY KAPTUREK"
13.05-16.05.2021
godz. 10:00
Znacie te˛ historie˛ - ale czy na pewno? Wiedzieliście, że Czerwony Kapturek spotkał
na swojej drodze nie jednego, a dwa wilki?
Jeśli nie, to dowiecie sie˛ tego, ogla˛daja˛c
pierwsza˛ premiere˛ naszego Bajkowego
Teatru Cieni.
Wste˛p wolny, miejsce: online, organizator:
ŚOK

◆
◆
◆
◆

R E K LAMA

AKTYWNA

S³awomir Zerka

czêœci
-

serwis

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

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

... oraz wiele innych czêœci
do sprzêtu AGD

www.eldomik.pl
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Amatorski jest przeznaczony dla osób stawiaja˛cych swoje pierwsze kroki w świecie kina i krótkiego metrażu, do którego zakwalifikować sie˛
moga˛ jedynie autorzy filmów w wieku do 21 lat,
nie be˛da˛cy studentami szkół filmowych.
Zgłoszenia przyjmowane sa˛ za pośrednictwem strony FilmFreeway: https://filmfreeway.com/spektrum.
***
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM
jest organizowany przez Wrocławska˛ Fundacje˛
Filmowa˛ oraz Świdnicki Ośrodek Kultury i finansowany ze środków miasta Świdnica.
Zache˛camy do śledzenia bieża˛cych newsów
dotycza˛cych festiwalu za pośrednictwem strony
oraz oficjalnych mediów społecznościowych:
◆ http://spektrumfestival.pl/
◆ Facebook / https://www.facebook.com/SPEKTRUMfestiwal
◆ Instagram / https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/

KONSUL GENERALNY FEDERACJI
ROSYJSKIEJ Z WIZYTA˛
W ŚWIDNICY
Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w
Poznaniu, Ivan Kosonogov odwiedził w środe˛, 5
maja Świdnice˛. Swoja˛ wizyte˛ rozpocza˛ł od spotkania z Prezydent Miasta, Beata˛ Moskal-Słaniewska˛.Dyplomata odwiedził także Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ul. Łukasińskiego oraz
najważniejsze zabytki Świdnicy - Kościół Pokoju, Rynek oraz Katedre˛.
Oficjalnym celem rosyjskiego dyplomaty
była wizyta na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich oraz wspólne złożenie kwiatów przy pomni-
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ku i grobach poległych czerwonoarmistów. Nekropolia żołnierzy radzieckich w Świdnicy jest
pod opieka˛ miasta. Od lat Urza˛d Wojewódzki na
podstawie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, a także umowy mie˛dzy Rza˛dem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rza˛dem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamie˛ci ofiar wojen i represji z 1994 r. przekazuje do budżetu
miasta dotacje˛ w celu utrzymania tego miejsca
pamie˛ci w należyty sposób.
- Ciesze˛ sie˛, że na kilka dni przed Narodowym Dniem Zwycie˛stwa przedstawiciel rosyjskiej administracji odwiedził cmentarz i złożył
razem ze mna˛ kwiaty.To miejsce szczególnej pamie˛ci. Miejsce, w którym spocze˛li cze˛sto bardzo
młodzi ludzie, oderwani od domu, ojczyzny... Co
roku odwiedzam ten cmentarz z koleżankami i
kolegami, składamy tu kwiaty. Stoje˛ przy tych
kamiennych tablicach myśla˛c mie˛dzy innymi o
matkach, takich samych przecież jak ja, które
nigdy nie miały już zobaczyć swoich synów mówi, prezydent Beata Moskal-Słaniewska.
Rosyjski dyplomata zwiedził także najwie˛ksze atrakcje turystyczne Świdnicy. Był w Kościele Pokoju, gdzie miał okazje˛ wysłuchać mini
koncertu na tamtejszych organach w wykonaniu
Macieja Batora. Zwiedził także Rynek ska˛d przeszedł pieszo do Katedry. Tych kilka intensywcia˛g dalszy na str. 4

XVI DOLNOŚLA˛SKI KONKURS KEYBOARDOWY "MISTRZ KLAWIATURY"
14.05.2021, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy do wzie˛cia udziału
w XVI Dolnośla˛skim Konkursie Keyboardowym "Mistrz Klawiatury". Tegoroczna edycja odbe˛dzie sie˛ online.
Wste˛p wolny, miejsce: www.mdk.swidnica.pl, organizator: MDK
WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
LECHA SZYMANOWSKIEGO
15.05.2021, godz. 17:00
Zapraszamy do Wieży Ratuszowej na wystawe˛ fotografii Lecha Szymanowskiego, która˛
w Świdnicy ogla˛dać be˛dzie można do 15
czerwca.
Wste˛p wolny, miejsce: Wieża Ratuszowa,
organizator: ŚOK
XV DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY "JAN PAWEŁ II" pod hasłem
"BUDUJMY DZIŚ KULTURE˛ ŻYCIA"
17.05.2021, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy do wzie˛cia udziału
w XV Diecezjalnym Konkursie Plastycznym "Jan Paweł II". Konkurs jest organizowany w ramach Dni Papieskich w Diecezji
Świdnickiej pod hasłem "BUDUJMY DZIŚ
KULTURE˛ ŻYCIA". Celem Konkursu jest
piele˛gnowanie wartości chrześcijańskich i
duchowych, przekazywanie i utrwalanie
Wste˛p wolny, miejsce: www.mdk.swidnica.pl, organizator: MDK
XV DOLNOŚLA˛SKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY "ARKA"
17.05.2021, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na XV Dolnośla˛ski
Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy "Arka".
Celem konkursu jest popularyzacja poezji i
prozy Jana Pawła II, promowanie autorskich
prezentacji i twórczości literackiej oraz wokalno-muzycznej o Janie Pawle II, a także
wykorzystanie jego tekstów do tworzenia
utworów poezji śpiewanej.
Wste˛p wolny, miejsce: www.mdk.swidnica.pl, organizator: MDK

www.taxi-swidnica.pl
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KABARET ANI MRU MRU
23.05.2021, godz. 20:00
Kabaret Ani Mru Mru w najnowszym cyrkowym programie! Cirque de Volaille - ewidentnie miało być Voila, no ale jest jak jest
Dlatego serwujemy rolade˛ humoru, oczywiście nie wieprzowa˛, z solidna˛ porcja˛ prawdziwej satyry w środku! Nie kroić bo pryśnie masłem tfu - śmiechem! :)
Wste˛p 70/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: ŚOK
PIOTR BAŁTROCZYK
25.07.2021, godz. 18:00
Sa˛ wcia˛ż dla siebie zagadka˛, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz wie˛kszym przekonaniem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mie˛czaków.
Wste˛p 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK
cia˛g dalszy ze str. 3
nych godzin spe˛dzonych w naszym mieście zrobiło na Konsulu Generalnym Rosji bardzo dobre
wrażenie. Dyplomata obiecał, że nie była to jego
ostatnia wizyta w Świdnicy.
Ivan Kosonogov jest dyplomata˛ od 1988 roku. Swoja˛ kariere˛ rozpocza˛ł w rosyjskiej placówce dyplomatycznej w Szczecinie jako Attache
Konsulatu Generalnego. Od 2018 roku pełni
urza˛d Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej
w Poznaniu. Ma range˛ dyplomatyczna˛ Radcy 1
klasy.

SA˛ WOLNE MIEJSCA W
ZERÓWKACH I KLASACH
PIERWSZYCH
We wtorek, 4 maja rozpocze˛ła sie˛ rekrutacja
uzupełniaja˛ca na rok szkolny 2021/2022 do oddziałówzerowych w Przedszkolu Miejskim nr 3, Szkole
Podstawowej nr 1, 105 i 315 oraz do klas pierwszych wSzkole Podstawowej nr 1, 6, 105 i 315.
Wnioski, podobnie jak w pierwszym etapie
rekrutacjibe˛dzie można wypełnić korzystaja˛c zestron:
◆ www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl - dla
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych/ zerowych w szkołach
◆ www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl - dla I
klas
W poste˛powaniu uzupełniaja˛cym obowia˛zuja˛ kryteria takie jak w pierwszym etapierekrutacji.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanychzostana˛wywieszonew
jednostkach oświatowych 19 maja. Do26 maja
rodzice powinni potwierdzić swoja˛ decyzje˛o wyborze danej placówki pisemnie w jej siedzibie.
27 majazostana˛ opublikowane ostateczne listy
dzieci przyje˛tych i nieprzyje˛tych.
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Szczegółowych informacji dotycza˛cych procedury rekrutacyjnej udzielaja˛ dyrektorzyjednostek przeprowadzaja˛cych rekrutacje˛.

ZACHE˛CAMY DO WYPEŁNIENIA
ANKIET
W zwia˛zku z powtarzaja˛cymi sie˛ skargami
dotycza˛cymi ucia˛żliwości zapachowych w rejonie ulicy Bystrzyckiej, Urza˛d Miejski przeprowadzi badania dotycza˛cego identyfikacji źródeł
odorów w tym rejonie miasta.
Zwróciliśmy sie˛ z prośba˛ do mieszkańców
dzielnicy Kraszowice, Osiedla na Wzgórzu oraz
Zarzecza (rejon ulic: Agrestowa, Bystrzycka,
Czereśniowa, Chłopska, Cicha, Działkowa, Jarzyny, Jodłowa, Kasztanowa, Ka˛tna, Kraszowicka, Krótka, Malinowa, Morelowa, Okre˛żna, pl.
Drzymały, Poprzeczna, Przedwiośnie, Przelotowa, Pusta, ROD Aronia Ogród Nr 5, Rzemieślnicza, Składowa , Słoneczna, Strzelińska, Sudecka,
Towarowa, Wagonowa, Wa˛ska, Westerplatte,
Wiosenna, Wiśniowa, Wrocławska, Zacisze, Zakole) o rzetelne wypełnienie specjalnych ankiet
w przypadku stwierdzenia wyste˛powania odoru
oraz przekazanie ich do Urze˛du Miejskiego w
Świdnicy poprzez:
- wrzucenie do urny znajduja˛cej sie˛ na parterze budynku Urze˛du Miejskiego w Świdnicy
przy ul. Armii Krajowej 49 w Świdnicy,
- przesłanie droga˛ mailowa˛ na adres poczty
-srodowisko@um.swidnica.pl,
- przesłanie przez strone˛ internetowa˛ www.um.swidnica.pl,
W zwia˛zku z tym, że problem ucia˛żliwego
zapachu pojawia sie˛ okresowo, z różna˛ intensywnościa˛, istnieje konieczność przeprowadzenia
badania i pozyskania takich informacji od mieszkańców. Opisywanie wyste˛puja˛cych ucia˛żliwości odbe˛dzie sie˛w terminie od maja do końca
czerwca tego roku.
- W tym przypadku ważnym jest zebranie
odpowiednich informacji dotycza˛cych problemu, jego skali i zasie˛gu. Bez pomocy mieszkańców dotknie˛tych tym problemem uzyskanie tych
danych jest niemożliwe, dlatego zache˛camy do
rzetelnego wypełnienia ankiet - mówi Hubert
Kozłowski z Biura Ochrony Środowiska Urze˛du
Miejskiego w Świdnicy.
Ponad 1000 ankiet w formie papierowej trafi
do mieszkańców wymienionych ulic. Wyniki badań przekazane zostana˛ do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
Delegatura w Wałbrzychu.

MIASTO ZADBA
O BRZEGI BYSTRZYCY
Świdnica, kolejny rok z rze˛du weźmie na
siebie obowia˛zek utrzymania i konserwacji
mie˛dzywala i skarp wałów brzegów rzeki Bystrzycy, potoku Witoszówka i zbiornika wodnego "Witoszówka I" w Parku Centralnym.Radni miejscy podje˛li uchwałe˛ w sprawie
podpisania porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, zarza˛dca˛ tych terenów.
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Od 2016 roku miasto realizuje zadania
zwia˛zane z bieża˛cym utrzymaniem i konserwacja˛ brzegów rzeki Bystrzycy. W ramach porozumienia w latach 2017 -2018 został również
odmulony i wyremontowany zbiornik "Witoszówka I" w Parku Centralnym. W celu ograniczenia zagrożenia powodziowego oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego umocnień
brzegowych, jak również utrzymania należytej
estetyki skarp rzeki Bystrzycy oraz potoku i
zbiornika Witoszówka konieczna jest kontynuacja tych prac.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarza˛d Zlewni w Legnicy na 2021 rok
przeznaczyło 40 tys. zł jako swój udział w porozumieniu, natomiast miasto Świdnica kwote˛
75 tys. zł, z czego 50 tys. zł na utrzymanie
brzegów, skarp, a także mie˛dzywala rzeki Bystrzycy i potoku Witoszówka oraz 25 tys. zł na
utrzymanie brzegów oraz czystości zbiornika
"Witoszówka I" w Parku Centralnym.

KORTY Z NOWYM OPERATOREM.
POCZA˛TEK SEZONU!
W pierwszych dniach maja ruszy sezon tenisowy na kortach Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. Po wielu latach zmienił sie˛ operator
obiektu. W sezonie 2021 be˛da˛ nimi Aleksandra i
Maciej Wierzyk z BREAK POINT ŚWIDNICA
TENIS&BAR.
Aktualnie trwaja˛ ostatnie prace przy przygotowaniu kortów do sezonu. Kapryśna kwietniowa aura i nocne mrozy nie ułatwiaja˛ zadania, ale
robione jest wszystko, aby po majowym weekendzie korty mogły przyja˛ć pierwszych graczy. Nowy operator oznacza "nowe porza˛dki". Zmianie
ulegnie mie˛dzy innymi system rezerwacji i cennik. - Przede wszystkim naszym celem jest poprawa jakości gry na kortach w tym celu dokonujemy gruntownej renowacji kortów, kolejne na
czym nam zależy to ułatwienie doste˛pności do
rezerwacji kortów i płatności za ich wynajem. W
tym celu uruchomiliśmy możliwość rezerwacji
przez aplikacje˛ Tenis4U. Be˛dzie również możliwość płatności na miejscu zarówno gotówka˛ jak
i karta˛ płatnicza˛ - tłumaczy Aleksandra Wierzyk.
W ofercie kortów nie zabraknie imprez i
turniejów. - Chcielibyśmy kontynuować lige˛
tenisowa˛ dotychczasowo rozgrywana˛ na naszych kortach. Organizowane be˛da˛ również
turnieje takie jak Memoriał Bogdana Szymańskiego, Turniej tenisowy Mikstów Pamie˛ci
Wiesława Kułakowskiego oraz Cykliczny Turniej OPEN - 4 turnieje, gdzie w klasyfikacji
generalnej uczestnikom zliczy sie˛ punkty z
trzech najlepszych turniejów - zapowiada Aleksandra Wierzyk.
Operator kortów stawia sobie za cel także zache˛cenie do gry osób, które dota˛d nie grały w tenisa.
Na miejscu be˛dzie można wypożyczyć sprze˛t do
gry czy zapisać sie˛ na indywidualny trening. W
planach jest również powstanie szkółki tenisowej
dla dzieci do 14 lat. Ponadto planowane jest również
uruchomienie kawiarenki i rozszerzenie oferty gastronomicznej: o kawe˛, herbate˛, zimne napoje,
zdrowe przeka˛ski takie jak sałatki, kanapki, lody
gałkowe, ciasta i desery.
Zarza˛dca kortu w sezonie 2021 - BREAK
POIN T ŚWIDNICA TENIS&BAR (WW
USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ WIERZYK)
◆ Korty - telefon: 884 658 486
cia˛g dalszy na str. 6
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◆ Osoba zarza˛dzaja˛ca kortami: Aleksandra
Wierzyk - tel. 791 028 889
◆ Dodatkowe informacje, rezerwacje, płatności, turnieje. liga:
◆ Facebook: Break Point Świdnica Tenis&Bar
◆ Aplikacja Tenis 4U (aplikacja na Android i
iOS) - rezerwacje, płatności,
◆ Strona www: https://app.tenis4u.pl/#/court/172
Cennik
◆ poniedziałek - czwartek w godzinach 8.0015.00 - 30 zł/h
◆ poniedziałek - czwartek w godzinach 15.0021.00 - 35 zł/h
◆ pia˛tek - niedziela w godzinach 8.00-21.00 35 zł/h
◆ stałe rezerwacje, uczestnicy ligi tenisowe cały tydzień - 30 zł/h

WRACAMY Z CZWARTKAMI
LEKKOATLETYCZNYMI!
W zwia˛zku z luzowaniem obostrzeń miło
nam poinformować, że jeszcze w tym roku szkolnym odbe˛da˛ sie˛ dwie edycje zawodów biegowych dla dzieci i młodzieży z cyklu Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. Na Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego zapraszamy 20 maja i 10 czerwca. Organizatorem wydarzenia s a˛ Świdnicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Urza˛d Miejski w Świdnicy, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Świdnicka Grupa Biegowa i Ksie˛stwo
Świdnicko-Jaworskie Lokalna Organizacja
Turystyczna.
Udział w zawodach jest bezpłatny. Pocza˛tek
o godzinie 17.00 (zapisy na miejscu). Start pierwszego biegu o godzinie 17.30. Dzieci do 12
roku życia musza˛ być w obecności rodzica lub
opiekuna prawnego w momencie weryfikacji i
odbioru numeru startowego oraz podczas i po
biegu. Dzieci starsze (powyżej 12 lat) zobowia˛zane sa˛ do posiadania pisemnej zgody rodzica na
bieg. Weryfikacja dzieci szkolnych odbywać sie˛
be˛dzie za okazaniem legitymacji szkolnej lub
innego dokumentu ze zdje˛ciem. Na uczestników
w zależności od ich wieku przygotowane be˛da˛
biegi na dystansach od 60 do 1200 metrów z
podziałem na chłopców i dziewcze˛ta.
Po zakończonym biegu na każdego uczestnika czekać be˛dzie słodki pocze˛stunek. W zwia˛zku
z faktem, że odbe˛da˛ sie˛ tylko dwie imprezy nie
be˛dzie prowadzona klasyfikacja generalna całego cyklu.
KATEGORIE WIEKOWE ORAZ DYSTANS BIEGÓW:
◆ 60m - dzieci w wieku do lat 4
◆ 100m - dzieci w wieku 5-6 lat (rocznik 2014
- 2015)
200m - dzieci w wieku 7-8 lat (rocznik 2012
- 2013)
400m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocznik 2010
- 2011)
800m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocznik
2008 - 2009)
1000m - młodzież rocznik (2006 - 2007)
1200m - młodzież rocznik (2003 - 2005)

NARODOWY
SPIS POWSZECHNY
W dniach 1 kwietnia - 30 września 2021 r. na
terenie całej Polski przeprowadzane jest najważniejsze, obowia˛zkowe badanie statystyczne - Na-
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cia˛g dalszy ze str. 4
rodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021.
NSP 2021 to czas, kiedy państwo, zadaja˛c
wszystkim obywatelom kilka pytań, stara sie˛
zdiagnozować: "ile nas jest", "kim jesteśmy" i
"jak żyjemy"? Co istotne, w przypadku wielu
cech demograficzno - społecznych, jak wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, NSP jest jedynym źródłem danych.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany naste˛puja˛cymi
metodami:
obowia˛zkowo:
◆ metoda˛ samospisu internetowego (CAWI)
uzupełniaja˛co:
◆ metoda˛ wywiadu telefonicznego (CATI)
◆ metoda˛ wywiadu bezpośredniego (CAPI)
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki
publicznej samospis internetowy be˛dzie obowia˛zkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze wzgle˛du
na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie be˛dzie sie˛ w stanie samospisać,
pomoga˛ mu w tym nasi rachmistrzowie spisowi,
którzy rozpoczna˛ prace˛ od 4 maja 2021 r.
Zache˛camy wszystkich do przeprowadzenia
spisu metoda˛ samospisu
Samospis internetowy (CAWI)
Samospis internetowy odbywa sie˛, jak każdy
spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci uzupełniaja˛ wymagane dane w interaktywnej aplikacji, doste˛pnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonuja˛ca samospisu
jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać doste˛p do danych, osoba spisuja˛ca sie˛ używa unikalnego hasła. Aplikacja na
bieża˛co sygnalizuje, czy respondent właściwie
wypełnia rubryki.
Spis przez telefon (CATI)
Osoby wykluczone cyfrowo moga˛ skorzystać z opcji "spisz sie˛ przez telefon" na infolinii
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spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do pia˛tku od
8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99.
Spis realizowany przez rachmistrzów
Respondenci, którzy nie be˛da˛ mogli samodzielnie spisać sie˛ poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostana˛
spisani przez rachmistrzów telefonicznie. Z uwagi na epidemie˛ wywiady bezpośrednie nie be˛da˛
realizowane do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczna˛ prace˛ od 4 maja br. o czym
be˛dziemy szczegółowo informować.

MATURY W SZKOŁACH
POWIATOWYCH
4 maja w placówkach oświatowcy podległych Powiatowi Świdnickiemu rozpocze˛ły sie˛
egzaminu maturalne.
Ła˛cznie do matur uprawnionych było 982
osoby. Tyle samo osób zdawać be˛dzie egzamin z
matematyki. 930 uczniów wybrało je˛zyk angielski, 1 osoba je˛zyk francuski, 53 uczniów zdawać
be˛dzie mature˛ z je˛zyka niemieckiego, 8 z rosyjskiego i 1 osoba z ukraińskiego. Jako przedmiot
dodatkowy maturzyści w tym roku wybrali: biologie˛ (174 osoby), chemie˛ (80 osób), filozofie˛ (6
osób), fizyke˛ (104 osoby), geografie˛ (190 osób),
historie˛ (58 osób), historie˛ sztuki (6 osób), informatyke˛ (23 osoby) i wiedze˛ o społeczeństwie (17
osób).
Egzaminy rozpocze˛ły sie˛ punktualnie o
godz. 9 z zachowaniem reżimu sanitarnego.

ZABYTKOWE MEBLE
NA SPRZEDAŻ!
Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13, 58-170 Dobromierz, informuje, że
przyste˛puje do sprzedaży, w trybie licytacji, zabytkowych mebli be˛da˛cych na wyposażeniu placówki, tj. kompletu dwóch re˛cznie wykonanych
mebli de˛bowych do jadalni z końca XIX wieku.
1. Kredens o wymiarach długość 232 cm,
szerokość 66 cm, wysokość blatu 100 cm,
wykonany u schyłku XIX wieku bogato zdobiony, wykonany z drewna de˛bowego,
2. Pomocnik kredensu o wymiarach szerokość 127 cm, głe˛bokość 60 cm i wysokość z
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nadstawka˛ 156 cm, wykonany u schyłku
XIX wieku bogato zdobiony, wykonany z
drewna de˛bowego.
Szczegółowe informacje wraz z opisem
przedmiotu licytacji na stronie: http://www.jaskulin.naszdps .pl/bip/sprzedaz/sprzedaz-w-trybie-licytacji-kompletu-zabytkowych-mebli
W MDK...

III MEMORIAŁ SZACHOWY
SALO LANDAUA - WYNIKI
W III Memoriale Szachowym Salo Landaua,
który odbył sie˛ 8 maja na portalu Lichess wzie˛ło
udział 52 uczestników. Turniej został rozegrany
tempem 5 minut + 3 sekundy na zawodnika na
dystansie 9 rund.
W klasyfikacji generalnej tryumfowali szachiści Klubu Szachowego GAMBIT MDK
Świdnica: zwycie˛żył Marcin Korzekwa, a na
podium tuż za nim uplasowali sie˛ Michał Turek
i Oskar Perek.
Klasyfikacja świdniczan:
Juniorzy do 7 lat:
1. Florian Omański, 3,5 pkt
2. Marcel Bobkiewicz, 1 pkt
Juniorki do 9 lat:
1. Julia Strzeżek, 5,5 pkt
2. Natalia Karaś, 4,5 pkt
3. Marianna Ligierko, 3 pkt
Juniorzy do 9 lat:

lek. med. Bogus³aw Cichoñ
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1. Kacper Synowski, 5 pkt
2. Hubert Zapolski, 5 pkt
3. Łukasz Wiśniewski, 4 pkt
4. Fryderyk Miedziński, 4 pkt
5. Oskar Omański, 4 pkt
6. Artur Cichoń, 2,5 pkt
7. Mirosław Bancarewicz, 2,5 pkt
Juniorki do 11 lat:
1. Aleksandra Przychocka, 5 pkt
2. Milena Strugała, 3 pkt
3. Emilia Ćwirko, 3 pkt
Juniorzy do 11 lat:
1. Igor Śliwowski, 6 pkt
2. Sławomir Bancarewicz, 5 pkt
3. Aleksander Jezierski, 5 pkt
4. Jakub Bukowski, 5 pkt
5. Gaspard Lafarge, 5 pkt
6. Gracjan Chachoń, 2 pkt
Juniorki do 13 lat:
1. Roksana Zapolska, 5 pkt
2. Karolina Pietrzak, 4 pkt
Juniorzy do 13 lat:
1. Szymon Augustyniak, 4,5 pkt

Akupunktura
Zielarstwo
Dermatolog
Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
œroda, pi¹tek 16.oo - 18.oo
www.akupunktura.org.pl
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Juniorzy do 15 lat:
1. Oskar Perek, 7 pkt
Seniorki:
1. Anna Jezierska, 5 pkt
2. Magdalena Bancarewicz, 2,5 pkt
Seniorzy:
1. Marcin Korzekwa, 8 pkt
2. Michał Turek, 7,5 pkt
3. Jan Kaszyński, 6,5 pkt
4. Andrzej Pre˛decki, 6 pkt
5. Janusz Kilański, 6 pkt
6. Hubert Cichoń, 5 pkt
Odbiór nagród od 10 do 24 maja 2021 W
MDK Świdnica ul. Nauczycielska 2 Świdnica w
godzinach 8-16.

"WITAJ MAJOWA JUTRZENKO
POLSKA W MAJOWYCH
BARWACH"
Przedstawiamy 38. laureatów konkursu "Witaj majowa jutrzenko Polska w majowych barwach.", wyłonionych przez komisje˛ w składzie:
Dorota Hurlak - nauczyciel plastyki SP Marcinowice i Olena Surina artysta plastyk. Na konkurs
plastyczny wpłyne˛ło 96 prac wykonanych przez
dzieci i młodzież ze świdnickich przedszkoli,
szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy i
przedszkola w Witoszowie Dolnym. Wszystkim
dzie˛kujemy za udział w konkursie i jeszcze raz
gratulujemy laureatom.
PRZEDSZKOLA:
KAJA KRYJOM - 6 lat MDK
KSAWERY LISIEWICZ - 7 lat Przedszkole
14
EMILKA MOJSEJ - 6 lat Przedszkole w
Witoszowie Dolnym
MAJA STRYŻYK - 6 lat Przedszkole w Witoszowie Dolnym
ZUZANNA KULA - 7 lat Przedszkole 4
IGOR LISIEWICZ - 7 lat Przedszkole 14
ZOFIA SZALENIEC - 6 lat Przedszkole 4
NATALIA THRUN - 6 lat Przedszkole 4
POLA KRYJOM - 6 lat MDK
AMELIA MULARSKA - 6 lat Przedszkole
w Witoszowie Dolnym
MICHAŁ KŁUŚ - 6 lat Przedszkole w Witoszowie Dolnym
MARCELINA WOJAK - 6 lat Przedszkole
w Witoszowie Dolnym
ALICJA EUSTACHEWICZ - 7 lat Przedszkole 14
cia˛g dalszy na str. 8
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KAJA GRZEGORZEWSKA - 6 lat Przedszkole w Witoszowie Dolnym
KLARA LEŚNIARA - 7 lat MDK
SZKOŁY PODSTAWOWE
DOROTA KRAWCZYŃSKA -12 lat MDK
JULIA RADASZEWSKA -14 lat MDK
NADIA NIECZAROWSKA - 9 lat MDK
JULIA FIGLEWICZ - 8 lat SP 8
GABRIELA SOBASZEK - 9 lat SP 1
ALA WALKOWIAK - 10 lat MDK "Agrafka"
PAWEŁ KOZŁOWSKI - 11 lat SP 8
WIKTORIA PANAS - 13 lat SP 8
OLGA NICIARZ - 9 lat MDK "Agrafka"
ZOFIA PANAS - 10 lat SP 8
AMELIA JANCZARSKA - 12 lat MDK
NATALIA STRZELCZYK - 15 lat MDK
APOLONIA NIECZAROWSKA - 13 lat
MDK
JULIA BOBELA - 10 lat MDK
IDA WÓJTOWICZ - 10 lat MDK "Agrafka"
MARCIN KOWALSKI - 13 lat SP 2
HANIA MAŁY - 9 lat MDK
OLIWIA MAJ - 9 lat MDK
ANIA KOWALCZYK - 10 lat MDK
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
KONSTANCJA KULAK - 15 lat MDK
ZOFIA MAŁY - 15 lat MDK
MAGDALENA MORAWSKA - 15 lat MDK
LILIANNA KOZŁOWSKA - 15 lat I LO
Joanna Waksmundzka
- sekretarz, koordynator konkursu.
Odbiór nagród: do 28 maja 2021 w Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy ul. Nauczycielska 2 (godz. 8-16).
Nieodebrane nagrody w ww. terminie oznacza rezygnacje˛ Zwycie˛zcy z prawa do nagrody.
Nieodebrane nagrody pozostaja˛ własnościa˛ Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy

WYNIKI XVII KONKURS PIOSENKI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
"PRZEBÓJ Z JAJEM‘2021"
XVII Konkurs Piosenki Dla Dzieci i Młodzieży
"PRZEBÓJ Z JAJEM" został rozstrzygnie˛ty!
Z przyjemnościa˛ ogla˛daliśmy kreatywne wyste˛py młodych uczestników . Mamy nadzieje˛, że
dzieci i młodzież dalej be˛da˛ rozwijać muzyczna˛
twórczość. Takiej kreatywności możemy im tylko pozazdrościć!
Po długich naradach jury konkursowe nagrodziło 14 wyste˛pów .
W KATEGORII 7-9 LAT
SANDRA GRABOWSKA - Zgłoszenie
indywidualne Kielce
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KINGA RATAJ - Szkoła Podstawowa im.
Górnośla˛skich 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 Krakowie
ALEKSANDRA JUCHNIEWICZ - Szkoła
Podstawowa nr 68 w Bielsku Białej
JULIA RA˛CZKA - Szkoła Podstawowa nr 33
w Bielsku Białej
MAJA DZIEWA - Mobilna Szkoła Muzyczna Janów Lubelski
MARTYNA KORKIEWICZ - Młodzieżowy
Dom Kultury w Świdnicy
ŁUCJA BOJNOWSKA - Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy
IGNACY PIESZKO ANTONI KOWALCZYK - Publiczna Szkoła Podstawowa w
Jaroszowie
ZESPÓŁ INIEMAMOCNE - Młodzieżowy
Dom Kultury w Bolesławcu
KATEGORIA POWYŻEJ 15 LAT
MAJA KRAWCZYK - Studio Piosenki i
Tańca Fart w Bielawie
Z ES PÓŁ FO UR
TEAM - Młodzieżowy Dom Kultury
w Świdnicy
Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz
nagrodzonym .
W MBP...

NA ŚWIDNICKIE
ULICE
WYJECHAŁ
NORWIDBUS
Dzie˛ki wspólnej inicjatywie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
Miejskiego Przedsie˛biorstwa Komunikacyjnego w Świdnicy, na
ulice miasta wyruszył
N ORWID bus, czyli
specjalny autobus dedykowany twórczości Cypriana Kamila Norwida.
Wszystko to w ramach
obchodów roku wspominanego mistrza pióra.
Przypomnijmy, że
w listopadzie ubiegłego
ro ku sejm p odja˛ł
uchwałe˛ w w sprawie
ustanowienia roku 2021
Rokiem Cypriana Kamila Norwida w uznaniu jego zasług dla polskiej sztuki i polskiej
kultury. W tym roku up-
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łynie 200. rocznica jego urodzin. Wszystkie zaplanowane wydarzenia, maja˛ na celu przybliżenie postaci patrona świdnickiej Miejskiej Biblioteki Publicznej - znakomitego twórcy romantycznego, poety, prozaika, dramatopisarza,
rzeźbiarza, malarza i rysownika.
- Sa˛ trzy bardzo ważne powody. Po pierwsze
200. rocznica urodzin Norwida. Po drugie, Cyprian Kamil Norwid od 1967 roku jest patronem
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy i to
jest moment, żeby wykorzystuja˛c obchody Roku
Norwida w naszym mieście - szczególnie to uczcić - po trzecie - trwa Tydzień Bibliotek, a 8
maja obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza - tłumaczy dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ewa Cuban i dodaje: - Autobus, oprócz
atrakcyjnej wizualizacji poświe˛conej rocznicy
urodzin i pokazuja˛cej jeden z pie˛ kniejszych
cytatów Norwida, w środku ma zamontowany
regał, który jest wypełniony ksia˛żkami. Ksia˛żkami dla pasażerów, które można czytać w
trakcie jazdy, które można zabrać do domu, a
nawet na zasadzie dzielenia sie˛ ksia˛żka˛ można
przynieść z domu i zostawić dla drugiej osoby.
Sa˛ tutaj ksia˛żki dla najmłodszych i literatura
dla starszych. To tzw. mobilna biblioteka na
kółkach. Oprócz tego na monitorze, który znajduje sie˛ w autobusie i na monitorach w wie˛kszości autobusów jeżdża˛cych po Świdnicy
be˛dzie wyświetlana prezentacja twórczości
Cypriana Kamila Norwida - ciekawostki z życia, cytaty, grafiki, bo trzeba wiedzieć, że Norwid był autorem niesamowitych grafik. Te niebawem znajda˛ sie˛ na przygotowywanej wystawie.
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- Czas pandemii to czas ograniczeń zarówno
dla MPK jak i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Po rozmowach z pania˛ dyrektor Ewa˛ Cuban,
chcieliśmy zainicjować jaka˛ś wspólna˛ akcje˛.
Efektem naszej współpracy jest właśnie NORWIDbus. My udoste˛pniliśmy autobus, a biblioteka zadbała o jego wyposażenie. Dzie˛ki temu
Świdnica zyskała "mobilna˛ biblioteke˛". To dodatkowa atrakcja dla wszystkich mieszkańców,
którzy podczas podróży przez miasto moga˛ czytać także ksia˛żki.- opowiada Tomasz Kurzawa,
prezes Miejskiego Przedsie˛biorstwa Komunikacyjnego w Świdnicy.
Autobus od 12 maja be˛dzie kursował najcze˛ściej na linii nr 50, jako tradycyjny środek komunikacji miejskiej.

"OJCZE, PAMIE˛TAMY! 15 LAT DNI
PAPIESKICH W ŚWIDNICY"
Ksia˛żke˛ Agnieszki Nowickiej-Dyderskiej
"Ojcze, pamie˛tamy! 15 lat Dni Papieskich w
Świdnicy" można już pobrać w postaci bezpłatnego ebooka w formacie PDF!
W 2014 roku dobiegł końca proces kanonizacji i 27 kwietnia polskiego papieża ogłoszono świe˛tym. Uroczystości dzie˛kczynne doła˛czono do świe˛towania w Świdnicy dnia św.
Stanisława, patrona diecezji, w ramach którego obchodzono także 2. jubileusz patrona miasta - św. Jana Pawła II oraz 10. rocznice˛ powołania diecezji świdnickiej. Obchody 8 maja
rozpocze˛ ły nieszpory ku czci św. Stanisława w
kościele św. Józefa. Odbyła sie˛ także procesja
z relikwiami św. Stanisława i św. Jana Pawła II
do świdnickiej katedry. Tam nasta˛piła uroczysta msza świe˛ta, której przewodniczył Prymas
Polski - arcybiskup metropolita gnieźnieński
Józef Kowalczyk. Zwieńczeniem celebracji
było odsłonie˛cie pomnika polskiego papieża
na placu Jana Pawła II.
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Polsce w 2020 roku. Jury w składzie: Antoni
Libera, Jarosław Ławski (przewodnicza˛cy) Bronisław Maj, Anna Legeżyńska i Marek Zagańczyk, nominowało dwadzieścia tomików, z których naste˛pnie wyłoni finałowa˛ pia˛tke˛ oraz zdecydowało o czterech nominacjach do nagrody
Orfeusza Mazurskiego.
W tle tych wydarzeń rozgrywały sie˛ Dni
Papieskie. Czym jest jednak świdnickie świe˛to
papieskie? To ogromne bogactwo wydarzeń skupiaja˛cych sie˛ wokół postaci św. Jana Pawła II tak bliskiego nam i naszej Ojczyźnie, świe˛tego
współczesnego świata. W ich organizacje˛, co pokazuje niniejsza praca i doła˛czone na jej końcu
kalendarium, zaangażowanych było mnóstwo
instytucji czy stowarzyszeń ze Portret Jana Pawła
II wykonany ze zdje˛ć świdniczan (2012 rok). To
setki ludzi, których serca i umysły były szeroko
otwarte na jego życie, twórczość, nauke˛, wielowymiarowe dziedzictwo i kontemplacje˛ religijna˛. To pomysłodawcy, organizatorzy, rozmówcy,
nauczyciele, ksie˛ża, ojcowie, artyści i świadkowie - osoby duchowne i świeckie, które pragne˛ły
sie˛ podzielić swoja˛ wiedza˛, pasja˛, inicjatywami,
dokumentalnymi materiałami czy wyja˛tkowymi
wspomnieniami. To także samorza˛dowcy i prezydenci miasta, którzy od lat wspierali i uczestniczyli w papieskim świe˛cie. To w końcu uczestnicy konkursów, słuchacze , goście i obserwatorzy - dzieci, młodzież i dorośli, pragna˛cy wcia˛ż
na nowo przywoływać postać i poznawać głe˛bie˛
myśli świe˛tego Jana Pawła II.
Niniejsza publikacja jest próba˛ zachowania
od zapomnienia rozmaitości wydarzeń czternastu edycji Dni Papieskich w Świdnicy. (Agnieszka Nowicka-Dyderska, fragment Wprowadzenia)
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na wystawe˛ na podstawie fragmentów ksia˛żki Agnieszki Nowickiej - Dyderskiej pn. OJCZE, pamie˛tamy!
15 LAT DNI PAPIESKICH W ŚWIDNICY ,,JAN PAWEŁ II
- PA MIE˛Ć I O BECNOŚĆ".
Organizatorzy: Andrzej Protasiuk, Świdnicki Ośrodek Kultury
Wystawa eksponowana od 14 maja na Placu św. Jana Pawła II w
Świdnicy

"DOM
ANDERSENA"
NOMINOWANY
"Dom Andersena" I miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie
na Autorska˛ Ksia˛żke˛ Literacka˛ - Świdnica 2020
organizowanym przez
Miejska˛ Biblioteke˛ Publiczna˛ w Świdnicy z kolejna˛ nominacja˛. Miło
nam poinformować, że
"Dom Andersena" Tomasza Ososińskiego nominowany do Orfeusza
- Nagrody Poetyckiej!
Do 10., jubileuszowej edycji Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ
zgłoszono 259 tomików
poetyckich wydanych w

W Muzeum...

WYSTAWA "POLSKIE SYMBOLE
NARODOWE "
Co wiemy o polskim godle, Mazurku Da˛browskiego i narodowych barwach? Na to i inne
pytania odpowie najnowsza wystawa prezentowana od 30 kwietnia do 30 maja 2021 r przed
wejściem głównym do Muzeum Dawnego Kupiectwa.
Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej
Polskiej sa˛: godło - Orzeł Biały, barwy białoczerwone oraz hymn - Mazurek Da˛browskiego
. Zapisy na temat symboli znajduja˛ sie˛ w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i
hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o piecze˛ciach państwowych. Symbole narodowe
podlegaja˛ ochronie prawnej, co oznacza, że
obowia˛zkiem każdego Polaka, urze˛dów, instytucji i organizacji działaja˛cych na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem
i czcia˛.
Wystawa została przygotowana przez Biuro
Edukacji Narodowej Instytutu Pamie˛ci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.
OSiR informuje...

ZAPRASZAMY
DO DOMU WYCIECZKOWEGO
I NA CAMPING!
Od soboty, 8 maja wznowił działalność Dom
Wycieczkowy oraz Camping Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Dopuszczenie obiektów do funkcjonowania
ma zwia˛zek z rozporza˛dzeniem Rady Ministrów
z 6 maja w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w zwia˛zku z
wysta˛pieniem stanu epidemii.
Nasze obiekty sa˛ gotowe na bezpieczne przyje˛cie gości, a nasz personel zatroszczy sie˛ o wszystkie detale udanego wypoczynku.
Camping kusi spokojem i sielska˛ atmosfera˛.
Na tona˛cej w zielni powierzchni ponad 5000 m
kw. urza˛dzone zostały stanowiska caravaningowe dla 15 kamperów, czy przyczep (wymiary: 12
x 15 m), każde z oddzielnym przyła˛czem elektrycznym oraz obszerne pole namiotowe. Do dyspozycji gości jest również pełne zaplecze sanitarne, stanowisko do grilla i sala cateringowo-szkoleniowa. Swobodna atmosfera i przyjazne otoczenie sprzyja relaksowi, również w towarzystwie swoich milusińskich. Na terenie campingu
wydzielony jest parking monitorowany cała˛ dobe˛.
Z kolei oferta Domu Wycieczkowego obejmuje noclegi w pokojach 2-osobowych i 3-osobowych. Wszystkie wyposażone sa˛ w telewizory
i łazienki z wc i prysznicem. Ła˛cznie obiekt może
przyja˛ć 50 gości. Goście docenia˛ przytulne wyposażenie, wiele udogodnień oraz spokojna˛ okolice˛. Dom Wycieczkowy dysponuje 2 salami
konferencyjnymi: 40-osobowa w samym budynku i 50-osobowa z kominkiem i możliwościa˛
wyjścia na ogród. Bliskość obiektów sportowych
sprawia, że Dom Wycieczkowy to idealne miejsce do organizacji przedsie˛wzie˛ć o charakterze
sportowym, pocza˛wszy od treningów, na obozach skończywszy.
cia˛g dalszy na str. 10

www.expressem.eu
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Polonia informuje...

ŚWIETNY START ORLIKÓW
Znakomicie zaprezentowali sie˛ młodzi piłkarze Polonii-Stali Świdnica podczas silnie obsadzonego, trzydniowego turnieju piłkarskiego
SBG Cup w Jarocinie. Podopieczni Mariusza
Krupczaka i Szymona Krupczaka posłali do boju
blisko 30-osobowa˛ grupe˛ zawodników podzielonych na dwie ekipy.
- 29 zawodników (zespół z rocznika 2010
wspomagany trójka˛ piłkarzy z rocznika 2011)
zostało podzielonych na dwie drużyny - biała˛ i
czarna˛. Zawodnicy dostali dużo minut na pokazanie swoich umieje˛tności na tle bardzo wymagaja˛cych rywali. Cieszy nas fakt, że to nad czym
pracujemy na treningach jest realizowane poprawnie w trakcie gry. Ostatecznie drużyna biała
zaje˛ła wysokie czwarte miejsce, a drużyna czarna finiszowała na osiemnastej lokacie - tłumaczy
trener biało-zieonych, Mariusz Krupczak.
Ostatecznie na najwyższym stopniu podium
stane˛li reprezentanci Akademii Piłkarskiej Reissa Poznań, wyprzedzaja˛c Salosa Szczecin. Na
trzecim miejscu zmagania zakończyli piłkarze
SMS-u APR Ślesin, którzy pokonali nas w serii
rzutów karnych.
Drużyna biała: Migas, Ungurian, Kaźmierczak,
Paluch, Kasprzak, Orzechowski, Politański,
Waśniowski, Nada, Ke˛pa, Zawada, Bosch, Maliszewski, Kozar.
Drużyna czarna: Niedziałkowski, Strzelczyk,
Robak, Jaumień, Otoka, Walewski, Głogiewicz,
Rokosz, Kudela, Gawroński, Wójciak , Dudajek,
Chmielewski, Podgórski, Rybka.
info: www.poloniastal.swidnica.pl

KOLEJNA WYGRANA I AWANS
NA POZYCJE˛ LIDERA
Bardzo dobrze w ostatnich kolejkach spisuja˛
sie˛ piłkarze Polonii-Stali Świdnica z ligi dolnośla˛skiej młodzików. Drużyna trenera Mariusza
Krupczaka pewnie pokonała na własnym terenie
Górnika Nowe Miasto Wałbrzych i wskoczyła na
sam szczyt tabeli .
Zwycie˛stwo biało-zielonych w spotkaniu
rozegranym awansem nie podlegało tego dnia
dyskusji. Obie ekipy to "starzy znajomi", od wielu sezonów rywalizuja˛cy ze soba˛ w lidze, a do
tego wałbrzyszanie sa˛ stałymi bywalcami rozgrywanego w Świdnicy Memoriału Piłkarskiego
Grzegorza Solarza w kategorii wiekowej U-13.
Gospodarze do przerwy wygrywali 2:0 po trafieniach Pawła Łabe˛dzia i Marka Kaźmierczaka.
Przyjezdnym tego dnia gra sie˛ wyraźnie nie kleiła, a miejscowi mieli swoje kolejne okazje do
zdobycia gola. Najlepszej nie wykorzystał Paweł
Łabe˛dź, który zmarnował rzut karny. Finalnie
Polonia-Stal Świdnica pokonała Górnika Nowe
Miasto Wałbrzych 2:0 i awansowała na pozycje˛
lidera tabeli ligi dolnośla˛skiej młodzików. Drużyna trenera Mariusza Krupczaka ma na swoim
koncie 11 punktów (3 wygrane i 2 remisy) i o
punkt wyprzedza Śle˛ze˛ Wrocław. Ekipa ze stolicy Dolnego Śla˛ska ma jednak o jedno spotkanie
rozegrane mniej (w bezpośrednim starciu w
Świdnicy padł remis 1:1, a rewanż we Wrocławiu
planowany jest na 15 maja).
Polonia-Stal Świdnica - Górnik Nowe Miasto Wałbrzych
2:0 (2:0)
Polonia-Stal: Sikora, Migas, Kołodziejczyk,
Redlica, Duda, Dudek, Szeremeta, Kulig, Urbańczyk, Manijak, Kaźmierczak, Łabe˛dź, Pierzchała, Politanski, Kuśnierz, Marczak.
***
Swoje spotkanie w środe˛, 5 maja rozegrała
także druga drużyna młodzików Polonii-Stali

cia˛g dalszy ze str. 9
Świdnica z ligi okre˛gowej. Podopieczni Jakuba
Rosiaka walcza˛cy o punkty w przeważaja˛cej
wie˛kszości dolnym rocznikiem młodzika, a nawet zawodnikami z kategorii wiekowej orlika
szukali punktów w Wałbrzychu, mierza˛c sie˛ z
miejscowym Gwarkiem. Do przerwy świdniczanie prowadzili 1:0 po golu Piotra Waśniowskiego. Po zmianie stron gospodarze za sprawa˛ Dawida Lewandowskiego. Do końca starcia nic sie˛
już nie zmieniło i młodzi biało-zieloni podzielili
sie˛ punktami z Gwarkiem. Nasza ekipa z dorobkiem czterech punktów plasuje sie˛ obecnie na
czwartej pozycji w ligowej tabeli.
Gwarek Wałbrzych - Polonia-Stal Świdnica
1:1 (0:1)
Polonia-Stal: Oleś, Niedzialkowski, Jeziorny, Maliszewski, Zawada, Kozar, Orzechowski,
Zienkiewicz, Jedliński, Mazur, Mrzygłód, Szukalski, Waśniowski, Wacht, Monica, Hajduga.
info: www.poloniastal.swidnica.pl

DERBOWE STARCIE DLA
POLONII-STALI
W rozegranym awansem meczu 3. kolejki
ligi młodzika młodszego piłkarze Polonii-Stali
Świdnica w derbowym starciu pokonali dość
pewnie swoich rówieśników z Gryfa Świdnica.
Gospodarze tego spotkania mieli swoje okazje, by wygrać to spotkanie wyżej, ale brakowało
skuteczności. W pierwszej cze˛ści gole nie padły,
w drugiej do sieci droge˛ znalazł Maciej
Kaźmierczak, a rezultat pojedynku ustalił Piotr
Waśniowski. Biało-zieloni prowadzeni przez trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka po tej wygranej wskoczyli na pozycje˛ lidera
tabeli grupy drugiej ligi młodzików młodszych.
Polonia-Stal Świdnica - Gryf Świdnica
2:0
Polonia-Stal: Migas, Niedziałkowski, Paluch, Otoka, Ungurian, Nada, Politański, Waśniowski, Kozar, Kaźmierczak, Rokosz, Robak ,
Kudela, Ke˛pa, Podgórski, Dudajek, Wójciak,
Jaumień.
info: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowła...
4.04.2021r. godz. 0.48
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny przebywaja˛cego na przystanku komunikacji
miejskiej przy ulicy Wałbrzyskiej. Me˛żczyzna jest przemarznie˛ty, porusza sie˛ o kuli i
potrzebuje pomocy. Skierowany na miejsce
patrol zastał znanego z wcześniejszych interwencji me˛żczyzne˛, 75 - letniego Władysława
D., który był podopiecznym schroniska dla
bezdomnych. Opuścił on jednak schronisko
i w zwia˛zku ze skłonnościami do alkoholu
nie mógł tam powrócić. Me˛żczyzna stwierdził, że nie potrzebuje żadnej pomocy. Straż
Miejska podje˛ła działania aby osoba ta wróciła do schroniska, gdzie ma opłacony pobyt
do czerwca tego roku.
25.04.2021r. godz. 17.54
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce libacji alkoholowej, która obywała sie˛ przy trzepaku na ulicy
Zamenhofa. Skierowani na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Interwencja zakończyła sie˛ pouczeniem jednej osoby.
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W stosunku do trzech me˛żczyzn zostana˛
skierowane do sa˛du wnioski o ukaranie.
28.04.2021r. godz. 9.17
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce kobiety w podeszłym wieku, która bła˛kała sie˛ po parkingu
przy szpitalu "Latawiec". Skierowany na
miejsce patrol odnalazł kobiete˛. Udało sie˛
ustalić jej dane personalne. Strażnicy
znaleźli też otwarty pojazd, którym prawdopodobnie przyjechała ta osoba. Ustalono
właściciela pojazdu, me˛ża kobiety, nawia˛zano z nim kontakt telefoniczny. Me˛żczyzna
przebywał na izbie przyje˛ć szpitala. Po chwili do samochodu podszedł syn kobiety i zaopiekował sie˛ matka˛.
28.04.2021r. godz. 9.58
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛cej zielonej cieczy
płyna˛cej potokiem Wapienniczka. Patrol
straży miejskiej potwierdził zgłoszenie.
Ustalono, iż Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, usuwaja˛c awarie˛ wpuścił do swej sieci
w celu zlokalizowania przecieku, zielony
barwnik, który nie jest szkodliwy.
28.04.2021r. godz. 17.19
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Rynku, który
twierdził, że jego sa˛siad leży w przedpokoju
swego mieszkania i wzywa pomocy. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie, ustalili, że me˛żczyzna uskarża sie˛ na
silne bóle całego ciała. Natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe. Decyzja˛ lekarz
me˛żczyzna został przewieziony do szpitala.
Przypominamy, że w takich sytuacjach zgłoszenia należy bezwzgle˛dnie dokonywać do
Centrum Powiadamiania Ratunkowego na
numer 112. W przypadkach zagrożenie życia
czy też zdrowia każda minuta może decydować o skuteczności takiej interwencji.
29.04.2021r. godz. 14.40
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ulicy Kliczkowskiej, który twierdził, że na jego działce
przebywa borsuk. Po konsultacji z pracownikami schroniska ustalono, że nie należy
płoszyć ani próbować odławiać tego zwierze˛cia, gdyż jest ono bardzo agresywne. Należy umożliwić mu samodzielne opuszczenie
działki i w żadnym wypadku nie zbliżać sie˛
do niego.
30.04.2021r. godz. 16.29
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce lokomotywy spalinowej stoja˛cej na stacji Świdnica Miasto z
zała˛czonym silnikiem. Zgłaszaja˛cemu wyjaśniono, iż z przyczyn technicznych w tego
typu lokomotywach nie wyła˛cza sie˛ silnika
na krótkotrwałych postojach. Nie maja w
takich przypadkach zastosowania przepisy
Ustawy prawo o ruchu drogowym. W zwia˛zku z faktem, iż linia kolejowa przebiegaja˛ca
przez Świdnice˛ nie jest zelektryfikowana, takie przypadki wyste˛puja˛ dość cze˛sto, co wia˛że sie˛ z ucia˛żliwościami dla osób zamieszkuja˛cych w okolicach dworca. Niestety na
chwile˛ obecna˛ nie ma możliwości skutecznego wyeliminowania tych problemów.
30.04.2021r. godz. 17.06
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce libacji alkoholowej, która odbywała sie˛ na jednej z ławek
w Parku Centralnym. Spotkanie to zostało
szybko przerwane przez skierowany tam
patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze
zakończyli interwencje˛ wypisuja˛c mandaty karne.
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30.04.2021r. godz. 17.36
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny leża˛cego tuż obok ławki na skwerze przy ulicy
Spółdzielczej. Skierowani tam strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Ustalili, że funkcje życiowe sa˛ zachowane, jednak z leża˛cym me˛żczyzna˛ nie było żadnego kontaktu. Nieprzytomnego zabezpieczono układaja˛c go w pozycji
bezpiecznej. Na miejsce wezwano pogotowie
ratunkowe, którego lekarz podja˛ł decyzje˛ o
przewiezieniu me˛żczyzny do szpitala.
01.05.2021r. godz. 13.50
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego o libacji alkoholowej w Parku Centralnym przy stawie. Już po chwili pojawił sie˛
tam patrol straży miejskiej i potwierdził zgłoszenie. Dwóch me˛żczyzn ukarano mandatami karnymi, w jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie do sa˛du.
01.05.2021r. godz. 19.42
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego o libacji alkoholowej na ulicy Łukowej. Po 4 minutach na miejscu pojawił sie˛
patrol interwencyjny straży miejskiej. Zastano tam trzech me˛żczyzn spożywaja˛cych alkohol. Podobnie jak w poprzedniej interwencji dwóch me˛żczyzn ukarano mandatami
karnymi, w jednym przypadku skierowano
wniosek o ukaranie do sa˛du.
01.05.2021r. godz. 22.42
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce grupy osób przemieszczaja˛cych sie˛ ulica˛ Łukowa˛. Jeden z me˛żczyzn spożywał alkohol, a naste˛pnie w Rynku załatwił przy koszu na śmieci swoje po-
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trzeby fizjologiczne. Cały jego "wyste˛p" został zarejestrowany przez monitoring miejski. Strażnicy przerwali ten przemarsz. Po
wylegitymowaniu me˛żczyzna został poinformowany, iż w jego sprawie zostanie skierowany do sa˛du wniosek o ukaranie. Zarejestrowane przez monitoring szczegóły tego
"spaceru" zostana˛ doła˛czone do wniosku jako materiał dowodowy.
02.05.2021r. godz. 1.18
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce grupy osób przemieszczaja˛cych sie˛ w Rynku. Jeden z me˛żczyzn na
środku Rynku załatwił swoje potrzeby fizjologiczne. Niemal natychmiast pojawił sie˛ patrol straży miejskiej, który wystawił wysoki
rachunek za takie zachowanie w postaci
mandatu karnego.
02.05.2021r. godz. 13.12
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce tynku, który spadł na
chodnik z budynku dawnego WKU przy Placu
Grunwaldzkim. Patrol straży miejskiej potwierdził zgłoszenie. Chodnik został zabezpieczony, jednak zarza˛dce˛ nieruchomości, Agencje˛ Mienia Wojskowego, udało sie˛ powiadomić
o zdarzeniu dopiero w dniu 4 maja.
03.05.2021r. godz. 19.47
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
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zyjnego dotycza˛ce me˛żczyzny, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne w przejściu podziemnym pod peronami dworca PKP
Świdnica Miasto. Skierowani na miejsce
strażnicy ukarali sprawce˛ tego czynu mandatem karnym i przypomnieli, że na poczekalni
dworca autobusowego oraz dworca PKP
znajduja˛ sie˛ toalety publiczne.
04.05.2021r. godz. 14.51
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny leża˛cego w Parku Centralnym. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Z osoba˛ ta˛ nie można było nawia˛zać żadnego kontaktu, a jego stan wskazywał na spożycie
alkoholu. Na miejsce wezwano pogotowie
ratunkowe, którego lekarz podja˛ł decyzje˛ o
przewiezieniu me˛żczyzny do szpitala.
info: SM Świdnica

800 TYSIE˛CY ZŁOTYCH
DLAŚWIDNICKICH SENIORÓW
Warsztaty, gry i zabawy, ciekawe zaje˛cia
sportowe, imprezy okolicznościowe - to wszystko możliwe i doste˛pnejest dla osób starszych,
dzie˛ki zaangażowaniu miasta i dotacjom z programu rza˛dowego "SENIOR+". Miasto pozyskałoponad 800 tysie˛cy złotych - to jedna z najwyższych dotacji w kraju!
W ramach konkursu świdnickie placówki
złożyły trzy oferty. Dofinansowaniena bieża˛ce
działanie otrzymał Dzienny Dom Senior - WIGOR (555 360 zł) oraz Klub Senior+ działaja˛cy
przy ul. Malinowej (48 060 zł). Natomiast na
utworzenie nowego Klub Senior+ na Osiedlu
Młodych przyznano dotacje˛ w wysokości 200
tys. zł.
cia˛g dalszy na str. 12
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Celemwieloletniegoprogramu "Senior+" jest
zapewnienie wsparcia seniorom - osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i wie˛cej .
Pozyskane pienia˛dze umożliwia˛ im mie˛dzy innymi korzystaniez usług w zakresie aktywności
ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej - w zależności od potrzeb
stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udoste˛pniana jest seniorom infrastruktura pozwalaja˛ca na aktywne spe˛dzanie
wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania na rzecz środowiska lokalnego.
Świdnicki Klub Senior+ przy ul. Malinowej
dysponuje 30 miejscami dla seniorów, Dzienny
Dom Senior - Wigor - 130. Z kolei Klub Senior+
na Osiedlu Młodych od 2022 roku be˛dzie przeznaczony dla 60 świdniczan.
W tegorocznej edycji konkursu w województwie dolnośla˛ski dotacje przyznano 63 klubom
i domom seniora prowadzonym przez samorza˛dy. W powiecie świdnickim otrzymały je także
Świebodzice, Strzegom i Marcinowice.

GMINA ŚWIDNICA
O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
PODCZAS KONFERENCJI
"RATUSZ SPOTYKA SIE˛
W RATHAUS"
Trzeci dzień konferencji "Ratusz spotyka sie˛
w Rathaus", to wzajemna dyskusja jak samorza˛d
lokalny może wspierać szkolna˛ wymiane˛ młodzieży? Jakie pozyskać dofinansowanie? Na jakie projekty? Jak składać wniosek? Był też czas
na prezentacje˛ i wymiane˛ dobrych praktyk.
Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wiele
planów na wzajemne spotkania po obu stronach
granicy. Z pomoca˛ przychodzi Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), mie˛dzynarodowa organizacja, która umożliwia spotkania i współprace˛ młodych Polaków i Niemców,
również w formule online i hybrydowej.
Każda z grup szkolnych może realizować
taka˛ wymiane˛ w wybranym miejscu - czy to z
domu, szkoły, placówki kształceniowej czy nawet z boiska - i ła˛czyć sie˛ ze soba˛ w ustalonym
czasie. Nowym rozwia˛zaniem jest fakt, że partnerstwa moga˛ powierzyć strone˛ merytoryczna˛ i
techniczna˛ spotkania online lub hybrydowego
doświadczonym trenerom. Ponadto możliwy jest
zakup drobnego sprze˛tu technicznego do realizacji takiego projektu w formule online.
Z pewnościa˛ jest to jedno z rozwia˛zań, które
be˛dziemy starali sie˛ niebawem wdrożyć w naszej
wzajemnej współpracy, pomie˛dzy Szkoła˛ Podstawowa˛ w Pszennie i Szkoła˛ A. Delpa w Lampertheim. Od ponad roku nasza młodzież czeka
na realizacje˛ zaplanowanego już spotkania w
Lampertheim, ale w dalszym cia˛gu nie może sie˛
ono odbyć z uwagi na liczne ograniczenia w
zakresie COVID-19. 17 czerwca 1991 r. obchodzić be˛dziemy 30. rocznice˛ "Traktatu o dobrym
sa˛siedztwie i przyjaznej współpracy". To doskonała okazja aby pomimo odległości w naszych
szkołach i miastach partnerskich przygotować
materiały informacyjne, które zostana˛ zaprezentowane podczas wydarzenia pt. "Dzieci Pojednania" - mówia˛ zgodnie koordynatorzy akcji w
gminie Świdnica Janusz Waligóra i Dorota Sierzputowska i mieście Lampertheim Dirk Eichenauer i Petra Popp.
Zaproszenie do udziału w rozmowach na
platformie ZOOM w spotkaniu "Dzieci Pojednania" przyje˛ło dwoje znamienitych gości: Elisabeth Seidler (córka Manfreda Seidlera, rzecznika
Komisji Polskiej Kre˛gu z Bensbergu) i Wojciech

12

www.expressem.eu
stkim świetnie sie˛ bawi. Ostatnio, wspólnymi
siłami, upiekliśmy pyszne chlebki" - opowiada
prowadza˛ca zaje˛cia pani Bogusława Gawrońska.

cia˛g dalszy ze str. 11
Mazowiecki (syn Tadeusza Mazowieckiego,
pierwszego demokratycznego premiera Polski
po 1945 roku). Wydarzenie, którego organizatorem jest m .in. Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego be˛dzie doste˛pne online 9
czerwca 2021 r.

KULINARNE SUKCESY UCZNIÓW
SP W BYSTRZYCY GÓRNEJ
W Szkołach Podstawowych w gminie Świdnica wcia˛ż odbywaja˛ sie˛ zaje˛cia w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych droga˛ do
sukcesu w Gminie Świdnica". Termin realizacji
działań został wydłużony ze wzgle˛du na pandemie˛ COVID19.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej na swoim facebookowym profilu pochwalili sie˛ swoimi kulinarnymi sukcesami.
"To jest nasza szkolna wersja programu MasterChef Junior czyli "Gotowanie z Liczbami". U
nas każdy uczestnik wygrywa, a przede wszy-

OGŁOSZENIE O NABORZE
WNIOSKÓW NA
DOFINANSOWANIE DO BUDOWY
PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Wójt Gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych
zbiorników bezodpływowych pocza˛wszy od 13
maja 2021 r. do 21 maja 2021 r. Wnioski należy
składać w Punkcie Informacyjnym Urze˛du Gminy Świdnica stanowisko nr 100 w wyznaczonym
terminie. Wszystkie wnioski złożone przed ba˛dź
po w/w terminie nie be˛da˛ rozpatrywane.
O dofinansowanie moga˛ ubiegać sie˛ właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym z miejscowości: Lutomia Mała i
Stachowiczki.
Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsie˛wzie˛cia wynosi maksymalnie:
◆ 12 000,00 zł - w przypadku wybudowania
oczyszczalni ścieków
◆ 10 000,00 zł - w przypadku szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba).
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Warunkiem uzyskania dofinansowania jest
niezaleganie przez Wnioskodawce˛ w podatkach,
opłatach lokalnych oraz opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
Świdnica.

OD 15 MAJA KONIEC Z
NOSZENIEM MASECZEK NA
ŚWIEŻYM POWIETRZU. SA˛
JEDNAK PEWNE OGRANICZENIA
Zgodnie z nowym Rozporza˛dzeniem Rady
Ministrów od 15 maja nie be˛dzie konieczności
noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Jednak jest to ograniczone czasowo do 5 czerwca
2021. Pojawiły sie˛ także nowe wytyczne dla
branży hotelowej i gastronomicznej dot. organizacji imprez okolicznościowych.
Gdzie nadal musimy nosić maseczki?
◆ w środkach publicznego transportu zbiorowego
◆ na drogach i placach, na terenie cmentarzy,
promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych
◆ na terenie nieruchomości wspólnych
◆ w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu
przebywa wie˛cej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej
◆ w budynkach użyteczności publicznej
◆ w obiektach handlowych lub usługowych,
placówkach handlowych lub usługowych i na
targowiskach (straganach)
Od 15 maja swoja˛ działalność wznawiaja˛
kina i teatry na świeżym powietrzu, pod warunkiem udoste˛pnienia widzom co drugiego miejsca
na widowni, z tym że nie wie˛cej niż 50 proc.
liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomie˛dzy widzami. Do pomieszczeń właściciele kin i teatrów zaprosza˛ dopiero
od 29 maja do 5 czerwca, pod warunkiem udoste˛pnienia widzom nie wie˛cej niż 50 procent
liczby miejsc.
Od 29 maja czynne be˛da˛ siłownie, kluby
fitness, solaria z limitem 1 osoba na 15 metrów
kwadratowych.
W kościołach do 5 czerwca nadal obowia˛zuje limit - 1 osoba na 15 m2 powierzchni. Obowia˛zkowo także zasłaniamy usta i nos i zachowujemy odległości nie mniejszej niż 1,5 metra.

ŚWIDNICKI TELEFON
ZAUFANIA DLA SENIORÓW
To innowacyjne rozwia˛zanie, które ma przyczynić sie˛ do wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych, utrzymywanie ich w
dobrej kondycji psychicznej, wła˛czanie do
życia społecznego. To także odpowiedź na
potrzeby osamotnionych lub mniej aktywnych seniorów, którym szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi ludźmi.
Pod numerem telefonu:

507 300 002
od poniedziałku do pia˛tku
w godzinach 10.00-13.00
dyżuruje zespół wolontariuszy
Opłata za poła˛czenie jest zgodna z cennikiem operatora

Od 15 maja otwieraja˛ sie˛ obiekty sportowe
na świeżym powietrzu z z 25% limitem miejsc.
Od 8 do 28 maja be˛dzie możliwe organizowanie imprez i spotkań do 25 osób. Od 29 maja
do 5 czerwca możliwe be˛dzie organizowanie imprez i spotkań do 50 osób. Do limitu nie wlicza
sie˛ osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

KOLEJNY ETAP DO OTWARCIA
ŻŁOBKA W GMINIE ŚWIDNICA
ZA NAMI
Przyje˛cie uchwały w sprawie utworzenia
Żłobka Gminnego oraz nadania mu statutu to
kolejny krok na drodze do realizacji pierwszej
tego typu placówki w gminie Świdnica. Prace
budowlane realizowane sa˛ zgodnie z harmonogramem. Rada Gminy Świdnica jednogłośnie
przyje˛ła uchwałe˛ określaja˛ca˛ cele i zadania, warunki przyjmowania dzieci do żłobka, sposób
ustalania odpłatności za pobyt i wyżywienie, organizacje˛ żłobka, sposób zarza˛dzania oraz gospodarke˛ finansowa˛, nadzór i kontrole˛ nad jednostka˛ oświatowa˛.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w dzienniku Urze˛dowym Województwa Dolnośla˛skiego. W pierwszym roku
funkcjonowania Żłobka ( tj. w roku 2021) termin
naboru określi organ prowadza˛cy. W kolejnych
latach podstawowa rekrutacja odbywać sie˛ be˛dzie od 1 kwietnia do 31 maja.
Zgodnie z przyje˛tym dziś Statutem przez radnych Rady Gminy Świdnica, pierwszeństwo w
przyje˛ciu ma:
1) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuja˛ lub pobieraja˛ nauke˛ w szkole lub
w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadza˛ gospodarstwo rolne lub pozarolnicza˛ działalność gospodarcza˛,
2) dziecko niepełnosprawne posiadaja˛ce
orzeczenie o niepełnosprawności,
3) dziecko z rodziny wielodzietnej,
4) dziecko rodzica/opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, ba˛dź całkowita˛
niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odre˛bnych przepisów,
5) dziecko posiadaja˛ce rodzeństwo korzystaja˛ce z usług Żłobka.

ZAKOŃCZONO PRACE
REMONTOWE W ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W PSZENNIE
Zakończyły sie˛ prace remontowe w świetlicy
wiejskiej w Pszennie, zwia˛zane z modernizacja˛
budynku w ramach projektu pn. "Dostosowanie
obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej
przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy".
Zakres wykonywanych prac obejmował wykonanie wentylacji mechanicznej, przebudowe˛
zaplecza kuchennego i sanitarnego, wykonanie
wentylacji grawitacyjnej, wymiane˛ wewne˛trznej

www.expressem.eu

instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi, wymiane˛ posadzek, remont tynków wewne˛trznych, wykonanie sufitów podwieszanych,
remont sanitariatów, malowanie ścian i sufitów.
Wykonawca˛ zadania było wyłonione w drodze przetargu Przedsie˛biorstwo Wielobranżowe
MAX Dumicz Leszek Sp. jawna.
Całkowita wartość projektu to 1 068 542,20
zł.
Wartość dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośla˛skiego na
lata 2014-2020: 532 730,49 zł.

150 TYS. ZŁ. NA OCHRONE˛
ZABYTKÓW SAKRALNYCH W
GMINIE ŚWIDNICA. WÓJT GMINY
PODPISAŁA UMOWY
Dolnośla˛skie kościoły sa˛ świadkami historii
tworzonej przez Polaków, Czechów, Austriaków
i Niemców. Świadkami tych wydarzeń były również kościoły w gminie Świdnica. Dlatego też
samorza˛d gminy Świdnica przywia˛zuje bardzo duża˛ wage˛ do ochrony zabytków i dbałości o dziedzictwo kulturowe. Podczas XXXIX sesji Rady Gminy
Świdnica, radni podje˛li m.in. 5 uchwał w sprawie
udzielenia dotacji z budżetu gminy Świdnica w
2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków. Dzisiaj wójt gminy Świdnica
Teresa Mazurek z udziałem proboszczów parafii
rzymskokatolickich, których obiekty sakralne znajduja˛ sie˛ na terenie gminy podpisała umowy na
udzielenie dotacji z budżetu gminy Świdnica na
ła˛czna˛ kwote˛ 150 tys. zł.
Obiekty zabytkowe w gminie Świdnica wymagaja˛ ogromnych nakładów finansowych zwia˛zanych z ich remontami. Dlatego też każdego roku w
naszym budżecie staramy sie˛ zabezpieczać środki
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków. W okresie od 2006 do 2020 z budżetu
gminy Świdnica przyznano 66 dotacji na ła˛czna˛
kwote˛ ponad 1,13 mln zł. W tym roku jest to kolejne
150 tys. zł. W przypadku jakichkolwiek pytań
zwia˛zanych z otrzymanymi dotacjami che˛tnie służymy pomoca˛ i deklarujemy nasze wsparcie - mówiła podczas podpisania umów Teresa Mazurek
wójt gminy Świdnica.
Lista beneficjentów, którzy w tym roku budżetowym otrzymali wsparcie finansowe z budżetu gminy Świdnica.
◆ Parafia pw. Najświe˛tszej Maryi Panny Cze˛stochowskiej w Bojanicach - kościół pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach
- dotacja w wysokości 40 tys. zł na remont
dachu cze˛ść północna i wschodnia.
◆ Parafia pw. św. Anny w Grodziszczu -dotacja
w wysokości 35 tys. zł na II etap remontu
elewacji kościoła parafialnego.
◆ Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Lutomi Dolnej - dotacja w wysokości 35 tys. zł
na II etap wymiany instalacji elektrycznej
◆ Parafia pw. św. Mikołaja w Pszennie - dotacja
w wysokości 40 tys. zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu w kościele parafialnym
◆ Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wirach - kościół pw. św. Marcina w Gogołowie
- dotacja w wysokości 20 tys. zł na prace
konserwatorskie przy ołtarzu filialnym w Gogołowie.
i
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◆ Dyplomowana masażystka z doświadczeniem zaprasza na masaż leczniczy, limfatyczny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenie˛ najbardziej.
Wykonuje˛ masaż bo wiem, że to naprawde˛
pomaga innym". Tel. 728 130 308.

www.expressem.eu

14

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

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

OGŁOSZENIA
DROBNE
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

N AU KA
◆ Nauka je˛zyka niemieckiego. Zaje˛cia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Solecka-Szyja.

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

BARAN W pogoni za pienie˛dzmi nie zatracaj samego siebie. Nie zapominaj o
tym, co jeszcze tak niedawno, było najważniejsze. Wszystko dobrze sie˛ skończy.
Musisz tylko zachować dystans do ostatnich wydarzeń. Nieporozumienia z partnerem zostana˛ wyjaśnione, a Wasz zwia˛zek zacznie rozkwitać i nabierać nowych
barw.
BYK Pewne wydarzenia be˛da˛ wymagały
od Ciebie zmiany planów. Pewne działania
be˛dzie trzeba przeprowadzić wcześniej, niż
to sobie wyobrażałeś. Zdobycie wymarzonego celu jest już blisko. W pracy ktoś be˛dzie grał nieczysto. Nie daj sie˛ sprowokować, nie bierz na siebie odpowiedzialności
za coś, na co nie masz wpływu.
BLIŹNIE˛TA Nagle zorientujesz sie˛, że
właśnie mija czwarty miesia˛c roku. A
Twoje postanowienia noworoczne nie zostały nawet ruszone. Be˛dziesz wie˛c nadrabiać zaległości w tym zakresie. Nerwowa
atmosfera be˛dzie towarzyszyć Ci w działaniu. Konflikty nie wykluczone. Cel zostanie
jednak osia˛gnie˛ty.
RAK Pojawi sie˛ możliwość poprawienia
sytuacji finansowej. Musisz tylko wykorzystać okazje˛, jaka sie˛ nagle pojawi. Nie
bój sie˛ cie˛żkiej pracy. Z pewnościa˛ sobie
poradzisz. Dobre relacje z partnerem mo-

ga˛ ulec zakłóceniu za sprawa˛ pewnej kobiety, która kierowana zawiścia˛, może
Was skłócić.
LEW Nagle zaczniesz marzyć o czymś,
co na razie nie jest w zasie˛gu Twoich ra˛k.
Zamiast popadać w rozgoryczenie, pomyśl jak możesz zdobyć środki na realizacje˛ tego pragnienia. Po gruntownej analizie sytuacji okaże sie˛ bowiem, że możesz
sobie na to pozwolić. W środe˛ miłe spotkanie w gronie rodzinnym.
PANNA Ktoś zrani Twoje uczucia. Be˛dzie Ci przykro. Nie warto tak sie˛ tym
przejmować. Tym bardziej, że nadchodza˛
dla Ciebie bardzo szcze˛śliwe dni. Dobra
passa w interesach, wie˛cej gotówki na
wydatki, a co najważniejsze wspaniale
dopisuja˛ce zdrowie i dobra forma. Ten
ktoś bardzo szybko zrozumie swój bła˛d.
WAGA Nie rezygnuj ze swoich planów.
Drobne potknie˛cia nie powinny przekreślać całego zamierzenia. Dasz sobie rade˛
ze wszystkim. Choć be˛dzie to wymagało
dużo pracy i cierpliwości. Postaraj sie˛ oszcze˛dnie gospodarować pienie˛dzmi. Czekaja˛ Cie˛ znaczne wydatki.
SKORPION Cia˛gle czujesz sie˛ odpowiedzialny za kogoś, kto ma wszystko w nosie bo wie, że i tak wycia˛gniesz go z
opresji. Czas z tym skończyć. Zadbaj o

siebie, zrealizuj swoje marzenia. Pozwól
dojrzeć tej osobie do odpowiadania za
swoje czyny. Wyjdzie Wam to na dobre.
Sytuacja finansowa bez zmian.
STRZELEC Ktoś czeka na wiadomość
od Ciebie. Nie ma sie˛ na co obrażać. Zadzwoń. Wszystko sobie wyjaśnicie, stare
problemy odejda˛ w niepamie˛ć. Niedomówienia, domysły i wzajemne posa˛dzenia
tylko szkodza˛ przyjaźni. Zobaczysz, że
poczujesz duża˛ ulge˛, gdy wyrzucisz z siebie wszystkie swoje żale.
KOZIOROŻEC Bardzo wiele czasu poświe˛cisz na prace˛. Otrzymasz jakieś ważne zadanie do realizacji. Poczujesz sie˛
wie˛c doceniony. Ktoś spod znaku Byka
be˛dzie miał do Ciebie ogromna˛ prośbe˛. W
miare˛ możliwości postaraj sie˛ pomóc tej
osobie. Sprawy finansowe be˛da˛ układały
sie˛ bardzo dobrze.
WODNIK Sytuacja be˛dzie wymagała,
abyś zrobił dobra˛ mine˛ do złej gry. Czasami trzeba wybrać mniejsze zło. Od soboty
los be˛dzie dla Ciebie łaskawszy. Wiele
rzeczy pozytywnie Cie˛ zaskoczy. Sprawy
finansowe nie ulegna˛ zmianie. Rozejrzyj
sie˛ za jaka˛ś dodatkowa˛ praca˛.
RYBY Powinieneś troche˛ odpocza˛ć od
pracy zawodowej. Może warto poprosić o
kilka dni urlopu? Jesteś zme˛czony, a Twoja kondycja pozostawia wiele do życzenia. Bardzo dobrze be˛da˛ sie˛ układały sprawy rodzinne. Spotka Cie˛ miła niespodzianka ze strony bliskich.
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10524 33,90 m kw., kawalerka, II pie˛tro, ogrzewanie
elektryczne, Centrum, 220.000 zł
10512 76,80 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do remontu,
ogrzewanie piece, Centrum 379.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
miejskie, okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe, do remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
10428 105,52 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, okolice Centrum, 494.000 zł
10479 53,80 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, 2 balkony, ogrzewanie gazowe, okolice Centrum, 280.000 zł
10467 58,47 m kw., 58,47 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro,
ogrzewanie gazowe, ogródek 340.000 zł
10458 48,10 m kw., 2 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, okolice Centrum, 235.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, po kompleksowym remoncie 300.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, garaż 335.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard, 190.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje, dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
0-6037 84,80 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, Centrum, ogrzewanie centralne - piec we˛glowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 113,30 m kw. III pie˛tro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, rozkładowe, 300.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
419.000 zł
OSIEDLE MŁODYCH
0-6578 54,70 m kw., 3 pokoje, IX pie˛tro, ogrzewanie
miejskie, 268.000 zł
10525 35,42 m kw., kawalerka, I pie˛tro, ogrzewanie
miejskie, 250.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I ZARZECZE:
10556 39,20 m kw., 1 pokój, wysokiparter, ogrzewaniemiejskie, 215.000 zł
0-6585 49,22 m kw., parter, dwapokoje z oddzielna˛kuchnia˛, ogrzewaniemiejskie, 295.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewaniemiejskie - 309.000 zł-Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o
pow. 17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne,
balkon -193.000 zł
0-5631 działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300
zł
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0-5631 działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960
zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO
SPRZEDAŻY I WYNAJE˛CIA:

INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne, Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulnedwupokojowemieszkanie w JaworzynieŚla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewaniecentralne,
balkon - 193.000 zł

0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne, okolice ul. Saperów 1.700 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
pie˛tro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla kamienicy, Centrum 419.000 zł
0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
207.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 610.000 zł
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice
Świdnicy 389.000 zł
0-5782A SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
007273 WM 41 m kw., III pie˛tro, okolice ul. Wodnej,
ogrzewanie gazowe, pokój dzienny z aneksem + sypialnia. 1.600 zł
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna
kuchnia, ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
DZIAŁEK:
0-6586 15,87 a, płaska, z widokiem na góry, gm. Dzierzoniów 129.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Śle˛ży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Śle˛ży, 260.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodoła˛, 12 km od Świdnicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000
zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 80zł/ m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/
m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska
100zł/ m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/
m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Śle˛ży 100 zł/ m kw.
0-5676 2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze
krajowej - 1.070.000 zł
0-5631 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5631 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5623 24 a, Świdnica, Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6540 dom wolnostoja˛cy 250 m kw., działka 42,37a,
okolice Świdnicy 880.000 zł
0-6380 120 m kw., działka 8,67 ara, 10 km od Świdnicy
- kierunek Wałbrzych, 295.000 zł
0-6373 273 m kw., działka 17,20 a, dom - wysoki standard + dom w stanie deweloperskim 1.000.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6161 120 m kw., adaptacja całorocznego domu rekreacyjnego, okolice Świdnicy, 560.000 zł
0-6031 dom wolnostoja˛cy, okolice Świdnicy, ok 800 m
kw., działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597 260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-3634 250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pie˛knie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działka˛ 34 ar, 248.000
zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

