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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
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
MUZYKA MI LEŻY #1: PIELESZE
[blues/rock]
22 maja 2021, godz.20:00 - 21:00
Wste˛p: 10 zł - 20 zł
Miejsce: dziedziniec pod Wieża˛ Ratuszowa˛,
ul. Wewne˛trzna, Świdnica; organizator ŚOK
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
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DEWELOPER INWESTUJE
W BYŁY SZPITAL
Przedstawiciel spółkiImmobiliare Development, Damian Niedźwiecki oraz architekt z firmy
Greg architekci, Grzegorz Górka spotkali sie˛ we
wtorek, 18 maja z prezydent Świdnicy, Beata˛
Moskal-Słaniewska˛. Przedstawili założenia dotycza˛ce zagospodarowania działki oraz budynkubyłego szpitala przy ul. Westerplatte.
Teren, którego stan niepokoił wielu świdniczan, przeobrazi sie˛ w cia˛gu najbliższych dwóch
lat. W budynkach szpitala powstana˛ mieszkania,
a na działce deweloper dodatkowo wybuduje
kolejne budynki. Koncepcja zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu - powstana˛ tam
również parkingi podziemne i zieleń towarzysza˛ca. Miejsce to ma szanse stać sie˛ jednym z ładniejszych zaka˛tków mieszkaniowych w Świdnicy.
- Bardzo mnie cieszy, że tak eksponowane
miejsce i tak pie˛kny obiekt zostana˛ zagospodarowane w należyty sposób. Wielu świdniczan martwiły losy szpitala, zatem z nieukrywana˛ radościa˛
przyje˛łam informacje od inwestora na temat konkretnych i szybkich do realizacji planów - mówi
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Inwestor zakończył prace projektowe, jest na
etapie pozyskiwania zezwoleń. Bardzo ważne
jest to, że koncepcja zagospodarowania przygotowana została w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków.

WICEWOJEWODA DOLNOŚLA˛SKI
W ŚWIDNICKIM PUNKCIE
SZCZEPIEŃ
Wicewojewoda dolnośla˛ski, Jarosław Kresa
wraz z prezydent Świdnicy, Beata˛ Moskal-Słaniewska˛,we worek, 18 maja zwizytował Punkt
Sczepień Powszechnych, który znajduje sie˛ w
hali lodowiska. Wicewojewoda wyraził uznanie
dla sposobu przygotowania tego miejsca. Obejrzał stanowiska, pochwalił za estetyke˛, sprawna˛
organizacje˛ i działania wolontariuszy oraz obsługi medycznej.
- Punkt Szczepień Powszechnych w Świdnicy jest zorganizowany bardzo sprawnie i
znajduje sie˛ dobrym, doste˛pnym dla mieszkańców miejscu. Przy obsłudze punktu pracuje
zaangażowany zespół ludzi, w tym liczne grono wolontariuszy - mówił wicewojewoda, Jarosław Kresa.

KINEMATOGRAF - WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
1 czerwca 2021 - 22 czerwca 2021

ŚWIDNICKIE EURO 2021
na dziesie˛ciolecie
Fundacji Ła˛czy Nas Football!
Wielkim turniejem dla piłkarzy z rocznika
2013 uświetni 10-lecie swojej działalności Fundacja Wspierania Sportu "Ła˛czy Nas Football".
W sobote˛, 29 maja na boiskach Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji zagraja˛ 24 zespoły,
które w dzień zawodów przywdzieja˛ koszulki
państw uczestnicza˛cych w tegorocznych finałach "dorosłych" Mistrzostw Europy. Wielki finał odbe˛dzie sie˛ na głównej płycie Stadionu
Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego!
Turniej rozpocznie sie˛ o godzinie 9.30 losowaniem drużyn i wre˛czeniem młodym piłkarzom
koszulek reprezentowanych państw. Pierwsze
mecze zaplanowano na godzine˛ 10.00, a finał na
15.00. System gier be˛dzie identyczny jak podczas turnieju EURO. Całość odbe˛dzie sie˛ w atmosferze radosnego festynu. O atrakcje dla dzieci zadba Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy.
Zespoły biora˛ce udział w zawodach poniosa˛
koszt w wysokości 100 złotych. Ta swoista "cegiełka" przeznaczona zostanie na rehabilitacje˛
Ksawerego Zbroszczyka - kilkuletniego chłopczyka ze Świdnicy. Charytatywny wymiar imprezy to znak rozpoznawczy Fundacji "Ła˛czy
Nas Football". Przez dziesie˛ć lat swojej działalności FŁNF zorganizowała kilkadziesia˛t wydarzeń , w trakcie których zebrano w sumie blisko
700 tysie˛cy złotych (!) z przeznaczeniem na pomoc chorym dzieciom, rehabilitacje˛ sportowców
czy promocje˛ młodych, utalentowanych sportowców. Sztandarowa˛ impreza˛ jest Świa˛teczny
Charytatywny Turniej Piłki Halowej. Dota˛d odbyło sie˛ dziewie˛ć edycji z udziałem gwiazd piłki
nożnej oraz innych dyscyplin sportu.

R E K LAMA

AKTYWNA

MALARSTWO AKWARELOWE [warsztaty]
29 maja 2021, godz. 11:00 - 14:00
Wste˛p wolny za zapisami, miejsce: Galeria
Fotografii, Rynek 44, Świdnica; organizator: ŚOK
"ANI ME, ANI BE" [spektakl familijny]
29 maja 2021, godz. 17:00 - 18:00
Wste˛p: 12 zł, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury; organizator: ŚOK

Prezydent miasta oraz koordynator punktu
szczepień, Piotr Pamuła przekazali problem dotycza˛cy dostaw szczepionek.
- Czekamy na wie˛ksze partie szczepionek,
gdyż nasz potencjał to co najmniej 500 szczepień
dziennie. W naszym punkcie zaszczepiliśmy już
ponad 1200 pacjentów, a możemy dużo wie˛cej mówiła prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Wicewojewoda Jarosław Kresa zwrócił uwage˛, że problem dostaw szczepionek zwia˛zany jest
z nieterminowościa˛ ich producentów i ma nadzieje˛, że przestoje w szczepieniach nie be˛da˛ miały już miejsca.
Przypominamy, że działa specjalna infolinia
74 66 22 779. Na ten numerem telefonu można
dzwonić, aby sie˛ zarejestrować na szczepienie, a
także zasie˛gna˛ć informacji. Szczepienia odbywaja˛ sie˛ od poniedziałku do pia˛tku w godzinach
od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do
14.00. W tych samych godzinach be˛dzie działała
infolinia.

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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W zarza˛dzie Fundacji zasiadaja˛: Wiesław
Żurek, Remigiusz Jezierski i Karolina Rafałko.
- Krótki, jubileuszowy akcent planujemy przed
rozpocze˛ciem meczu finałowego - zapowiada
prezes fundacji, Wiesław Żurek.
Świdnickie EURO 2021 wspólnie organizuja˛: Fundacja Ła˛czy Nas Football, Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, firma JAKO, Starostwo
Powiatowe, Urza˛d Miejski w Świdnicy, AP 13
Świdnica i Żeńska Akademia Piłkarska Polonia
Świdnica.

WŁOSI INWESTUJA˛ W ŚWIDNICY
To już pewne, przy ul. Pogodnej w Świdnicy
powstanie nowy zakład produkcyjny. Włoska firma Almes Poland Sp. z o.o z siedziba˛ we Wrocławiu kupiła od miasta działke˛ r 1113/11 o pow.
1,00 ha za ponad milion złotych. Akt notarialny
podpisano w środe˛, 5 maja. Miasto reprezentowała Prezydent Beata Moskal-Słaniewska, a
włoskiego inwestora Luigi Missaglia, Prezes Zarza˛du oraz Vito Cunzi, członek Zarza˛du Spółki.
Spółka Almes Poland jest w Świdnicy obecna od 5 lat. Prowadza˛ zakład produkcyjny przy
ul. Towarowej 28A, gdzie wynajmuja˛ jedna˛ hale˛
od Invest Park Development Sp. z o.o. Produkuja˛
tam niewielkie silniki do urza˛dzeń AGD, na potrzeby wie˛kszych koncernów takich jak np. Electrolux. Zatrudniaja˛ grupe˛ kilkudziesie˛ciu pracowników, głównie kobiet.
- Bardzo cenie˛ polskich pracowników.
Szczególnie panie za ich dokładność, cierpliwość oraz zaangażowanie. Minione 5 lat naszej
obecności w Świdnicy, to dobry czas dla firmy
dlatego zdecydowaliśmy na stałe ulokować tutaj
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nasz zakład. Widze˛ jak w ostatnich latach zmieniło sie˛ to miasto, poznałem tutaj wielu wspaniałych ludzi i jestem nim zachwycony - mówi Luigi
Missaglia z firma Almes Poland Sp. z o.o.
Włoski inwestor ma w planach budowe˛ nowej fabryki przy ul. Pogodnej. Obecnie zajmowane przestrzenie przy ul. Towarowej sa˛ niewystarczaja˛ce, dlatego też zdecydowano o budowie
kolejnego zakładu, gdzie produkowane maja˛ być
elektrowentylatory do m.in . piekarników. Dzie˛ki
sprzedaży gruntu pod inwestycje˛ do miejskiej
kasy wpłynie ponad milion złotych.
- Dodatkowe pienia˛dze w budżecie miasta to
zawsze dobre wiadomości. Dzie˛ki nim możemy
dalej realizować potrzebne mieszkańcom inwestycje. Radość moja jest podwójna, bo to także
miejsca pracy dla mieszkańców Świdnicy i okolic, a także szansa na rozwój dla Świdnicy jako
miejsca atrakcyjnego dla inwestorów - mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska.
Przypominamy, że to nie jedyna działka przy
ul. Pogodnej jaka˛ w tym roku miasto sprzedało
prywatnym inwestorom. Dwóch lokalnych
przedsie˛biorców kupiło od miasta po jednej
działce. Firma - Budownictwo Witold Jaskólski,
planuje wybudować biurowiec (swoja˛ siedzibe˛)
oraz hale˛ na potrzeby firmy budowlanej, a
P.P.H.U. ŻURMET Marcin Żurakowski chce
cia˛g dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

Wste˛p wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, Świdnica; 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
**********************************
Wybrane...
MUZYKA MI LEŻY #1: PIELESZE
[blues/rock]
22 maja 2021, godz.20:00 - 21:00
Wste˛p: 10 zł - 20 zł
Miejsce: dziedziniec pod Wieża˛ Ratuszowa˛,
ul. Wewne˛trzna, Świdnica; organizator ŚOK
Zapraszamy na serie˛ koncertów plenerowych prezentuja˛cych lokalnych artystów.
Spotkajmy sie˛ przy Wieży! Na leżakach!
Usłyszycie m.in. pop, blues, elektronike˛ a
wszystko to na świeżym powietrzu i z dystansem.
Ła˛czy ich nie tylko muzyka, ale i krew. Duet
kuzynów Pielech działa od 2018 roku i w
tym czasie przygotował ponad 20 piosenek.
Sa˛ laureatami przegla˛du "Pieśniarze" we
Wrocławiu i "Kwiaty na kamieniach" w Bytomiu.
Pielesze o sobie: "Nasza historia rozpoczyna
sie˛ w pewien zimowy wieczór, pod koniec
anno Domini 2018. Zacze˛ło sie˛ od luźnych
spotkań w czteroosobowym, niemal zupełnie rodzinnym gronie, jednak dość szybko
wyklarował sie˛ duet i jasnym stało sie˛, że
chcemy razem komponować i wychodzić z
nasza˛ twórczościa˛ "do ludzi". Tempo w jakim powstawały nowe pomysły przerosło
nasze oczekiwania. W niespełna dwa lata,
spotykaja˛c sie˛ raz w tygodniu, spłodziliśmy
ponad 20! (słownie: dwadzieścia wykrzyknik) piosenek.
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Jak już po cze˛ści wspomniane zostało, ła˛czy nas nie tylko muzyka, ale też krew.
Jednak, żeby krew ta znów mogła sie˛ spotkać potrzebna była właśnie muzyka. Sporo wody w Odrze musiało upłyna˛ć zanim
rozpocze˛liśmy wspólna˛ przygode˛. Jesteśmy wie˛c kuzynami. Nazwa Pielesze ma
swoje źródło w wie˛zach rodzinnych, a
konkretniej, w nazwisku Pielech. Powiecie może "eee tam, nacia˛gane jak twarze
celebrytów". Nic bardziej kolagenowgo,
tfu, mylnego. Nazwisko to pochodzi prawdopodobnie z We˛gier i w tamtych stronach wymawia sie˛ je Pielesz. Rodzina Dom - Pielesze. Jest jednak coś jeszcze,
coś co chodziło po głowie wypełnionej
ideami i metafizyka˛. I robi to nadal. Chodzi o pocza˛tek, o wrażenia małego dziecka
i o magie˛, która wypełniała świat, gdy
umysł wolny był jeszcze od wielu informacji i interpretacji. O tym, że ten wymiar
postrzegania jest nam nadal doste˛pny, jesteśmy niemal pewni. Wiadomo, dorosłość ma swoje prawa, swoje wady i zalety, jak wszystko, ale we wszystkich jest
nadal dziecko, boska istota, duchowy wymiar.
Nasza muzyka jest prosta, nasz przekaz, tak
na prawde˛, również. Troche˛ po sokratejsku
chodzimy i pytamy, także, czy raczej głównie, samych siebie, o co w tym wszystkim
chodzi. Po omacku pytamy i udzielamy
odpowiedzi. Wyrażamy w muzyce nasze
stany, doświadczenia, pragnienia i le˛ki.
Pod koniec roku 2020 rozpocze˛liśmy
współprace˛ z innymi pasjonatami muzyki.
Jesteśmy na etapie prób i przygotowań do
pierwszego koncertu w szerszym składzie.
W duecie mamy na koncie kilka koncertów i dwa sukcesy na przegla˛dach. Jest to
drugie miejsce w przegla˛dzie "Pieśniarze"
we Wrocławiu (rok 2019) i wyróżnienie na
przegla˛dzie "Kwiaty a kamieniach" w Bytomiu (rok 2020)."
Organizatorem jest Świdnicki Ośrodek Kultury we współpracy z Centrum Wspierania
Organizacji Pozarza˛dowych w Świdnicy
oraz Lokalna˛ Organizacja˛ Turystyczna˛
Ksie˛stwo Świdnicko-Jaworskie.
Wydarzenie odbe˛dzie sie˛ zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o
zapoznanie sie˛ i przestrzeganie obowia˛zuja˛cych zasad zgodnych z WYTYCZNYMI
DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWIDN IC KIM O ŚR OD KU K ULTU RY W
ZWIA˛ZKU Z TRWAJA˛CA˛ PANDEMIA˛
COVID-19 oraz wydrukowanie i wypełnienie OŚWIADCZENIA, które należy przekazać obsłudze wraz z biletem w dniu koncertu.
MALARSTWO AKWARELOWE [warsztaty]
29 maja 2021, godz. 11:00 - 14:00
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cia˛g dalszy ze str. 3
wybudować tutaj zakład produkcyjny, zajmuja˛cy
sie˛ obróbka˛ metali.

ZŁÓŻ WNIOSEK O "500+"
DO KOŃCA CZERWCA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że aby otrzymać wypłate˛ świadczenia
wychowawczegonależy do końca czerwca br.
złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy w
ramach programu "Rodzina 500+". Tych, którzy
jeszcze tego nie zrobili, pracownicy MOPS zache˛caja˛ do złożenia wniosku w prosty, szybki i
bezpieczny sposób, czyli online.
Rok 2021 przyniósł zmiany w programie
"Rodzina 500+". Od teraz prawo do świadczenia
wychowawczego ustalane jest na okres od 1
czerwca do 31 maja naste˛pnego roku.Wniosek o
świadczenie wychowawcze można złożyć online
(od 1 lutego br.) oraz droga˛ tradycyjna˛ (od 1
kwietnia br.)
Wniosek można złożyć online za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Droga tradycyjna oznacza
osobista˛ wizyte˛ w urze˛dzie lub wysłanie wniosku
poczta˛.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca
2021roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od
1 czerwca.
Terminy wypłat:
W przypadku gdy osoba ubiegaja˛ca sie˛ o
świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami:
- do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do
świadczenia oraz wypłata naste˛puje do 30
czerwca 2021 r.,
- od 1 maja do 31 maja 2021 r. ustalenie prawa
do świadczenia oraz wypłata naste˛puje do 31
lipca 2021 r. za okres od 1 czerwca 2021r.,
- od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata naste˛puje do 31 sierpnia 2021 r. za okres od 1
czerwca 2021r.,
- od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - ustalenie
prawa do świadczenia oraz wypłata naste˛puje
do 30 września 2022 r. za okres od 1 lipca
2021r.,
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata naste˛puje do 31 października 2021 r. za okres
od 1 sierpnia 2021r.

JAK SPRAWDZIĆ TOŻSAMOŚĆ
RACHMISTRZA?
Rachmistrzowie spisowi rozpocze˛li już swoja˛ prace˛. Zweryfikowania ich tożsamość możemy dokonać poprzez:
- specjalnie przygotowana˛ aplikacje˛ doste˛pna˛ na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
- kontakt z infolinia˛ spisowa˛ numerem (22)
279 99 99
wybierz 1 - Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań,
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a naste˛pnie 2 - weryfikacja tożsamości rachmistrza.
Aby spisać sie˛ bezpiecznie należy pamie˛tać,
że:
- Rachmistrzowie be˛da˛ dzwonić z numeru
(22) 828 88 88 i aż do odwołania nie be˛da˛ odwiedzać respondentów w domach.
- Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawieraja˛cy imie˛ i nazwisko, numer, godło,
informacje˛ o przetwarzaniu danych osobowych.
- Jeśli obowia˛zek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinie˛ spisowa˛ nikt nie be˛dzie dzwonić do respondentów
w tej sprawie. Takie kontakty moga˛ być próba˛
wyłudzenia danych.
- Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszcze˛dności, cenne przedmioty w domu, numer konta,
PIN do karty czy dane logowania do bankowości
internetowej. Takie pytania moga˛ wskazywać na
próbe˛ wyłudzenia danych.
- W przypadku uzasadnionych wa˛tpliwości
co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza
spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinie˛ spisowa˛ pod numerem
telefonu: (22) 279 99 99 lub do Gminnego Biura
Spisowego w Urze˛dzie Miejskim w Świdnicy w
godzinach od 7.30 do 15.30, pod numerami telefonów: (74) 856-28-20, (74) 856-28-67, (74)
856-28-84, (74) 856-29-59.
Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu,
prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawa˛ nie
można odmówić mu podania danych.
Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie sa˛ obje˛te tajemnica˛ statystyczna˛ regulowana˛ przez ustawe˛ o statystyce publicznej i
służa˛ wyła˛cznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biora˛ca udział w spisie ma
zapewniona˛ pełna˛ anonimowość. Osoby wykonuja˛ce prace spisowe sa˛ zobowia˛zane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie groża˛ sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

RADA DS. RÓWNEGO
TRAKTOWANIA JUŻ PRACUJE!
Zgodnie z ogłoszona˛ wcześniej decyzja˛ Prezydent Miasta, w Świdnicy powołana została Rada
ds. Równego Traktowania. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano jej zarza˛d. Przewodnicza˛cym
został Robert Staniszewski, wiceprzewodnicza˛ca˛
Natalie Śliwa. Funkcje˛ sekretarza rady be˛dzie pełniła Kornelia Lech, a Lilianna Brańka i Marcin
Wach zostali członkami prezydium.
W każdy wtorek od godz. 17.00 do godz.
19.00,członkowie Rady pełnić be˛da˛ dyżurw
Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w Rynku, w pokoju nr 19 na III pie˛trze.
Już dzisiaj na spotkanie zapraszaja˛ Robert Staniszewski i Teresa Jarocka .
- Każdy z Państwa może przyjść porozmawiać, zgłosić problem, przedyskutować temat,
który go nurtuje - zache˛caja˛ do spotkania członkowie Rady.
Można także kontaktować sie˛ droga˛ mailowa˛: kontakt@rada-rownosci.um.swidnic.pl lub
telefonicznie 74/851 81 89, we wtorki w godzinach od 17.00 do 19.00.Zapraszamy również do
polubienia strony na Facebooku - Świdnicka Rada Równego Traktowania.
cia˛g dalszy na str. 6
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◆ Robert Staniszewski, MiejskaBiblioteka
Publiczna,
◆ Natalia Śliwa, Młodzieżowa Rada Miasta,
◆ Marcin Wach, radny Rady Miejskiej,
◆ Kalina Żaczek, działaczka społeczna i wolontariuszka.
cia˛g dalszy ze str. 4
Wste˛p wolny za zapisami, miejsce: Galeria
Fotografii, Rynek 44, Świdnica; organizator: ŚOK
Zaje˛cia skierowane sa˛ do wszystkich - zarówno do pocza˛tkuja˛cych, którzy marzyli o
rozpocze˛ciu swojej przygody z akwarela˛,
jak i do bardziej zaawansowanych, chca˛cych
wprowadzić coś nowego do swojej twórczości. Przychodzimy ze swoimi materiałami
do malowania (papier, farby, pe˛dzle, ołówek, spryskiwacz, pojemnik na wode˛, czyli
wszystko to, co potrzebne be˛dzie do malowania).
Wste˛p jest wolny, ale ze wzgle˛du na ograniczona˛ liczbe˛ miejsc, obowia˛zuja˛ zapisy:
m.ciucka@sok.com.pl
Przewidywany czas zaje˛ć 11:00-14:00
Zaje˛cia odbe˛da˛ sie˛ zgodnie obowia˛zuja˛cymi
obostrzeniami sanitarnymi.
"ANI ME, ANI BE" [spektakl familijny]
29 maja 2021, godz. 17:00 - 18:00
Wste˛p: 12 zł, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury; organizator: ŚOK
Zwariowany profesor Decybeliusz i jego poukładana asystentka Zosia zabiora˛ widzów
w świat pełen dźwie˛ków. Przeżyja˛ śmieszne,
ale i pełne grozy przygody. Do czego potrzebny im soniczny detonator? Dlaczego
krowa mieszka w laboratorium? I wreszcie,
czy uda im sie˛ naprawić nieudany eksperyment i doprowadzić dźwie˛kowy świat do
porza˛dku?
"Ani me, ani be" to autorska bajka inspirowana i oparta na dźwie˛kach, które cze˛sto
gina˛ pośród codziennych obowia˛zków. Pozornie surowa scenografia, na oczach widzów zmienia sie˛ w magiczne laboratorium,
gdzie prawa fizyki nie zawsze działaja˛ tak
jak powinny.
W spektaklu wykorzystano gre˛ światłem i
cieniem, a jak na historie˛ o dźwie˛kach przystało - sa˛ one nieodła˛cznym towarzyszem
teatralnego widowiska.
Reżyseria: Szymon Strużek
Czas trwania: około 45 minut.
Wydarzenie odbe˛dzie sie˛ zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi.

KINEMATOGRAF - WIECZORY
Z KINEM ROSYJSKIM
1 czerwca 2021 - 22 czerwca 2021
Wste˛p wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, Świdnica; organizator: ŚOK
1 czerwca 2021, godz. 18.00
Program filmów krótkometrażowych (90
min.)
Policzenko, T. Wigel, I. Kirejewa, Z. Dżydżyława, I. Chodiusz, M. Miesteckij

- Mam nadzieje˛, że Rada pomoże nam wszystkim uwrażliwić mieszkańców Świdnicy na problemy osób zagrożonych wykluczeniem czy doświadczaja˛cych dyskryminacji. Rola edukacji i
świadomości ma tu ogromne znaczenie. Powinniśmy, tak jak w innych krajach UE , od juniora
po seniora kształtować empatie˛ i wrażliwość na
problemy innych, budować wspieraja˛ca˛ sie˛ społeczność. Mamy zespół fantastycznych ludzi,
działaczy i działaczek z różnych środowisk.
Trzymam za Nich kciuki, licza˛c na owocna˛
współprace˛ - mówi Szymon Chojnowski, zaste˛pca prezydent Świdnicy.
Podobne organy doradcze powstały w takich
miastach jak Gdańsk, Kraków czy Bydgoszcz.
Świdnicka Rada, poza opracowywaniem i opiniowaniem dokumentów w dziedzinie polityki
społecznej miasta, be˛dzie też mogła na bieża˛co
monitorować różne przypadki dyskryminacji w
mieście i niepokoja˛ce sygnały czy uwagi płyna˛ce
bezpośrednio od świdniczan.
Skład świdnickiej Rady ds. Równego Traktowania:
◆ Mikołaj Bobowski, Młodzieżowa Rada Miasta
◆ Lech Bokszczanin, radny Rady Miejskiej
◆ Lilianna Brańka-Konicka, nauczycielka,
◆ Kazimierz Deptuła, działacz społeczny, Rada
Seniorów,
◆ Anna Gerus, Fundacja Ładne Historie,
◆ Łukasz Grabicki, działacz społeczny na rzecz
praw człowieka,
◆ Teresa Jarocka, wolontariuszka w Caritas,
◆ Kornelia Lech, kuratorka społeczna,
◆ Violetta Mazurek, Stowarzyszenie Kobiet w
Świdnicy,
◆ Natalia Polkh-Kastukovich, Białorusinka,
aktywistka,
◆ Marzena Rawska, przedstawicielka środowisk Osób zNiepełnosprawnościami,

OBCHODY ZAKOŃCZENIA
II WOJNY ŚWIATOWEJ
8 maja, o godzinie 12.30 na Placu Grunwaldzkim, pod pomnikiem zwycie˛stwa, odbyła sie˛
krótka uroczystość poświe˛cona zakończeniu II
wojny światowej. Pod pomnik przybyły władze
samorza˛dowe, zwia˛zki kombatanckie, harcerze
oraz przedstawiciele lokalnych struktur Nowej
Lewicy.
Zebrani złożyli wieniec oraz oddali hołd
wszystkim poległym. Wcześniej, bo o godz. 12,
delegacje samorza˛dowe i kombatanckie zapaliły
znicze w miejscu pamie˛ci na cmentarzu przy ul.
Słowiańskiej. O oprawe˛ uroczystości zadbali
harcerze ze świdnickiego hufca ZHP. Powiat
Świdnicki na obchodach reprezentował Starosta
Świdnicki Piotr Fedorowicz.

NABÓR KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW KOMISJI
KONKURSOWEJ
W zawia˛zku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego z zakresu pieczy zaste˛pczej pod nazwa˛ "Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia podpisania
umowy do 31 grudnia 2021 r." Zarza˛d Powiatu
w Świdnicy zaprasza przedstawicieli organizacji
pozarza˛dowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do zgłaszania sie˛
na członków Komisji Konkursowej opiniuja˛cej
oferty złożone w przedmiotowym otwartym konkursie ofert.

DZIEŃ PIELE˛GNIARKI I POŁOŻNEJ
Z okazji Mie˛dzynarodowego Dnia Piele˛gniarki i Położnej wszystkim wykonuja˛cym ten
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pie˛kny i odpowiedzialny zawód składamy podzie˛kowania za ofiarna˛ i niezwykle trudna˛ prace˛.
Aby Państwa zaangażowanie było zawsze nagradzane uśmiechem i serdecznościa˛ pacjentów.
Dzie˛kujemy za codzienny trud w opiece nad
chorymi, wyrozumiałość i poświe˛cenie. Za to, że
w obecnym czasie epidemii każdego dnia stajecie na pierwszej "linii frontu" w walce o każdego
pacjenta narażaja˛c własne życie i zdrowie. Trudna praca piele˛gniarek i położnych stanowi istotny
wkład w procesie leczenia. W zwia˛zku z powyższym życzymy zdrowia, wytrwałości i siły w
realizowaniu misji pomagania chorym, pomyślności w życiu osobistym oraz nieustaja˛cej pogody ducha.
Zarza˛d Powiatu Świdnickiego,
Rada Powiatu Świdnickiego

Sukcesy świdnickich matematyków
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
ogłosiła wyniki tegorocznej edycji matematycznej ogólnopolskiej "Olimpiady o Diamentowy
Indeks AGH". Systematycznie biora˛ w niej
udział i osia˛gaja˛ sukcesy uczniowie świdnickich
liceów ogólnokształca˛cych.
W tym roku tytuł laureata uzyskał Aleksander Rzyhak (II LO) oraz Bartosz Sierzputowski
(I LO). W finale także wzia˛ł udział Tomasz Sierzputowski. Opiekunkami olimpijczyków sa˛ Agnieszka Grymek (II LO) oraz Adela Majewska (I

LO). Uczniowie Banacha i Kasprowicza zawody
finałowe mieli zorganizowane w Krakowie, co
pozwoliło na zrobienie tradycyjnego zdje˛cia ze
słynnymi matematykami, w tym Stefanem Banachem, na krakowskich Plantach.
Udział w Ogólnopolskiej "Olimpiadzie o
Diamentowy Indeks AGH" pomaga w odkrywaniu talentów w obszarze nauk matematycznych,
rozwijaniu umieje˛tności oraz zamiłowań do
"Królowej nauk". Daje tez konkretne korzyści,
laureaci olimpiady uzyskuja˛ indeks AGH w Krakowie i moga˛ podje˛ć studia na tej uczelni bez
procesu rekrutacji.
II Liceum Ogólnokształca˛ce w Świdnicy

KAROLINA FAŁAT Z I LO
Z DRUGIM TYTUŁEM
W Poznaniu tym razem odbył sie˛ finał XXXI
Olimpiady Teologii Katolickiej. Karolina Fałat z
"Kasprowicza" sie˛gne˛ła po tytuł finalistki Olimpiady.
cia˛g dalszy na str. 8

Po raz drugi gościmy w Świdnicy filmy młodych rosyjskich reżyserów zwia˛zanych z
Moskiewskim festiwalem OSIEŃ Kinofest.
Samotność, przyjaźń i miłość - oto trójka˛t, w
którym wiruja˛ akcje lakonicznych, zabawnych i nieco melancholijnych filmików
twórców, których pełnometrażowe obrazy
należa˛ na razie do przyszłości.
8 czerwca 2021, godz. 18.00
Niespodzianka (100 min.)
15 czerwca 2021, godz. 18.00
Kozakow - Bezimienna gwiazda - 1978 - 1 i
2 cz. (129 min.)
Pewnego dnia w małym miasteczku miało
miejsce niewiarygodne wydarzenie: na
dworcu zatrzymał sie˛ pocia˛g, który dota˛d
nigdy w tym miejscu nie stawał. Mało tego,
na nocnym peronie la˛duje pie˛kna kobieta z
rodzaju tych, co nigdy nie oddalały sie˛ od
Bukaresztu.
Nauczyciel Marian Miroju udziela pie˛knej
Monie schronienia na noc. Młodzi ludzie
uświadamiaja˛ sobie wzajemna˛ miłość i postanawiaja˛ nie rozstawać sie˛. Wstaje jednak
dzień i po pie˛kna˛ przybyszke˛ przyjeżdża jej
przyjaciel.
22 czerwca 2021, godz. 18.00
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Akupunktura
Zielarstwo
Dermatolog
Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
œroda, pi¹tek 16.oo - 18.oo
www.akupunktura.org.pl

Kozakow - Pokrowska brama - 1983 - 1 i 2
cz. (132 min.)
Najweselsza, a może i najlepsza, filmowa
rekonstrukcja moskiewskiego życia w latach pie˛ćdziesia˛tych. Ulica Pokrowska i
pobliskie zaułki z ich kultura˛ "podwórkowa˛", znana˛ każdemu, kto mieszkał w wie˛kszym mieście. Wielkie wielorodzinne
mieszkania, w których sa˛siedzi sa˛ prawie
rodzina˛.
Nostalgiczny, nierealnie dobrotliwy świat
prawdziwych, lecz bezbolesnych, dramatów, złożonych, lecz nieszkodliwych, spisków. "Wakacyjny nastrój wiosennego wieku" - tak opisał atmosfere˛ filmu autor scenariusza Leonid Zorin.
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"To było wielkie wyzwanie - mówi Karolina.
- Zakres materiału do opanowania był z etapu na
etap coraz wie˛kszy. Mimo, że nie udało mi sie˛
zostać laureatka˛ olimpiady, ciesze˛ sie˛, że drugi
rok z rze˛du osia˛gne˛łam status finalistki. To dla
mnie duże wyróżnienie - mówiła uczennica klasy
II humanistycznej. Tegoroczna Olimpiada odbywała sie˛ pod hasłem: "Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka". Opiekunem Karoliny jest katecheta ks. Mirosław Benedyk.
I Liceum Ogólnokształca˛ce w Świdnicy
W MDK...

LAUREACI XV DIECEZJALNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
"JAN PAWEŁ II"
Komisja w składzie : Wanda Szwegler - wieloletni nauczyciel plastyki MDK Świdnica, Dorota Hurlak - nauczyciel plastyki SP Marcinowice i Olena Surina artysta plastyk, po obejrzeniu
126 prac z 12 placówek oświatowych , postanowiła przyznać 33 równorze˛dne nagrody:
Nagrody:
◆ Lena Adamczewska - 6 lat, MDK Świdnica,
dział II
◆ Kacper Kocie˛da - 9 lat, ZSP nr 4 Wałbrzych
◆ Nadia Janiszewska - 10 lat, ZSP nr 4 Wałbrzych
◆ Majka Zborowska - 8 lat, PSP nr 15 Wałbrzych
◆ Wiktoria Chmielowiec - PSP nr 15 Wałbrzych
◆ Pola Piaskowska - 8 lat, PSP nr 15 Wałbrzych
◆ Oliwier Jurkowski - 9 lat, PSP nr 15 Wałbrzych
◆ Dawid Nawrocki - 8 lat, PSP nr 15 Wałbrzych
◆ Piotr Pałach - 9 lat, PSP nr 15 Wałbrzych
◆ Marcelina Wojak - 6 lat, Przedszkole w Witoszowie Dolnym
◆ Maja Stryżyk - 6 lat, Przedszkole w Witoszowie Dolnym
◆ Maja Zakrzewska - 10 lat, MCK Legnica
◆ Maja Taukowska - 12 lat, MCK Legnica
◆ Kinga Multan - 7 lat, MCK Legnica
◆ Ola Korzun - 7 lat, MCK Legnica
◆ Iga Tobis - 5 lat, MCK Legnica
◆ Paulina Woźniakiewicz - 9 lat, SP w Gniewkowie
◆ Mikołaj Buda - 11 lat, SP Żarów
◆ Bartosz Buchowski - 14 lat, SP Żarów
◆ Zuzia Michalska - 6 lat, MDK Świdnica
◆ Jagoda Przystupa - 6 lat, MDK Świdnica
◆ Ida Długołe˛cka - 6 lat, MDK Świdnica
◆ Ania Chodorowska - 7 lat, MDK Świdnica
◆ Marta Przybysz - 8 lat, MDK Świdnica
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cia˛g dalszy ze str. 7
◆ Milena Kijek - 11 lat, MDK Świdnica, dział
II
◆ Natalia Strzelczyk - 15 lat , MDK Świdnica (
dwie prace)
◆ Magdalena Morawska - 15 lat, MDK Świdnica
◆ Malwina Krawczyk - 12 lat, ZS Muzycznych
Wałbrzych
◆ Dorota Krawczyńska -12 lat, MDK Świdnica
◆ Amelia Janczarska - 12 lat, MDK Świdnica
◆ Julia Bobela - 10 lat, Sp Marcinowice ( 4
prace)
◆ Agata Galuba - 14 lat, SP Marcinowice ( 2
prace)
◆ Nadia Sacher - 16 lat, I LO Świdnica
Wykaz placówek:
MCK Legnica
PSP nr 15 Wałbrzych
ZSP nr 4 Wałbrzych
PSP nr 23 Wałbrzych
ZS nr 2 Kamieniec Za˛bkowicki
SP Żarów
Przedszkole Witoszów Dolny
ZS Muzycznych Wałbrzych
MDK Świdnica
I LO Świdnica
SP w Gniewkowie/ Roztoka
SP Marcinowice
Opracowała Joanna
Waksmundzka - sekretarz, koordynator konkursu, nauczyciel plastyki MDK
Świdnica
Wszystkim dzie˛kujemy za udział w konkursie i jeszcze raz gratulujemy laureatom.

XV
DOLNOŚLA˛SKI
KONKURS
RECYTATORSKI
POEZJI I PROZY
JANA PAWŁA II"ARKA"
ZAKOŃCZONY
W tym roku konkurs organizowany
był w ramach Dni Papieskich w Diecezji
Świdnickiej pod hasłem "BUDUJEMY
DZIŚ KULTURE˛ ŻYCIA".
NAGRODY W kategorii recytacja
◆ Brendowska Dagmara- Młodzieżowy
D o m Ku ltury w
Świdnicy
utwór: "Myśli człowieka" Jan Paweł II
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◆ Zie˛ba Kornelia - Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
utwór: "Rozmowa ojca z synem w krainie
Morja", K. Wojtyła
◆ Żurek Aleksander - Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
utwór: "Kiedy byłeś małym chłopcem" Magdalena Ruszała
◆ Kutyba Bartłomiej - Szkoła Podstawowa w
Lutomi Dolnej
utwór: "Jan Paweł II", Jakub Boroński
◆ Mola˛g Marta- Młodzieżowy Dom Kultury w
Świdnicy
utwór: "Pasterz", Anna Gryz
NAGRODY w kategorii poezja śpiewana:
◆ Kutyba Klaudia- Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej
utwór: "Ojciec świata", muz. Piotr Rubik
◆ Warmuz Angelina- Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
utwór: "O Janie Pawle II", tekst i muz. Tadeusz Szarwaryn
WYRÓŻNIENIA:
◆ Sandra Matyszczyk- Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy
utwór: "Habemus Papam", K. Wojtyła
◆ Adriana Lasończyk- Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy
utwór: "Niewidomi", Jan Paweł II
◆ Julia Fitrzyk- Boleścin
utwór: "Na zawsze", utwór własny
◆ Galuba Agata Hanna- Szkoła Podstawowa w
Marcinowicach
utwór: "Misterium Meum Mihi", Jan Paweł
II
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◆ Gładysz Milena- Młodzieżowy Dom Kultury
w Świdnicy
utwór: "2005 rok", autor nieznany
Ponadto jury przyznało poza konkursem, mimo nie spełnienia wymogów regulaminowych
/tematyka nie zwia˛zana ściśle z postacia˛ Jana
Pawła II, udział spoza województwa
SPECJALNE UZNANIE JURY dla:
◆ Aleksandry Juchniewicz - Szczecin
utwór: "W cieniu Twoich ra˛k", Kelly Carpenter
◆ Mileny Koniecznej- Nowogrodziec
utwór: "Czekam chwili", Piotr Nazaruk
za wysoki poziom artystyczny poezji śpiewanej
W konkursie wzie˛ło udział 35 recytatorów i
wykonawców poezji śpiewanej, których oceniało jury w składzie:Mariusz Kozłowski- animator
Świdnickiego Ośrodka Kultury, recytator OKR;
Alina Barć- dekanalny animator katechezy; Jolanta Janowiec-Lewandowska- logopeda, wieloletni juror
koordynator Wioletta Ziobrowska
INFORMACJE DOTYCZA˛CE ODBIORU
NAGRÓD PODAMY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

XVI DOLNOŚLA˛SKI KONKURS
"MISTRZ KLAWIATURY2021"
WYNIKI
Po rocznej przerwie, inaczej niż zwykle,
znów najaktywniejsi keyboardziści z województwa dolnośla˛skiego mogli zawalczyć o tytuł "Mistrza Klawiatury". Tym razem w formule on-line.
Szkoda, że nie było tych co zwykle emocji estradowych, oklasków czyli radości muzykowania
"na żywo", ale trudno - najważniejsze jest to, że
konkurs sie˛ odbył! Prezentacje ograniczały sie˛ do
przesłanych nagrań, ale to zawsze nowe doświadczenie. W środe˛ 5 maja 2021r. sala medialna
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Młodzieżowego Domu Kultury rozbrzmiewała
muzyka˛ elektroniczna˛. W tym dniu odbyło sie˛
posiedzenie Jury konkursowego. Nie było łatwo
wybrać najlepszych - poziom był bardzo wyrównany, a najliczniejsza˛ kategorie˛ w tym roku stanowili najstarsi. Dzie˛kujemy też uczestnikom z
województwa opolskiego za zaprezentowanie
swoich umieje˛tności w ramach naszego konkursu. Wprawdzie tegoroczna edycja konkursu miała wyja˛tkowo charakter zamknie˛ty i była adresowana do keyboardzistów tylko z województwa
dolnośla˛skiego, jednak z uwagi na wyja˛tkowe
walory artystyczne wykonawców z województwa opolskiego Jury postanowiło przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia oraz tym samym
nominacje do ogólnopolskiego konkursu dla
uczestników spoza województwa dolnośla˛skiego. Najlepsi maja˛ szanse˛ wzia˛ć udział w etapie
ogólnopolskim - miejmy nadzieje˛ , że tegoroczny
Finał sie˛ odbe˛dzie, ale to już zależy od PWST i
sytuacji w kraju. My jako organizatorzy gratulujemy wszystkim uczestnikom i dzie˛kujemy zarówno młodym artystom, jak też ich rodzicom i
nauczycielom, którzy włożyli wiele starań w
przygotowanie uczniów.
A oto wyniki konkursu (Informacje w oparciu o protokół obrad jury XVI Dolnośla˛skiego
Konkursu Keyboardowego "Mistrz klawiatury2021"):
Jury XVI Dolnośla˛skiego Konkursu Keyboardowego "Mistrz klawiatury2021? w składzie:
Ewa Tyszkiewicz - muzyk, nauczyciel gry na
keyboardzie i instrumentach klawiszowych,
ielokrotny juror i organizator konkursów muzycznych, Janusz Lipiński - muzyk, instrumentalista, wieloletni
nauczyciel muzyki i gry
na instrumentach, także
klawiszowych, wielokrotny juror na konkursach muzycznych, Mirosław Jabłoński - muzyk, pianista, nauczyciel śpiewu i gry na instrumentach w Młodzieżowym Domu Kultury
w Świdnicy, wielokrotny juror na konkursie
"Mistrz Klawiatury"
przyznało:
W kategorii I (kl. 0-III
SP):
I miejsce i tytuł "Mistrza
Klawiatury2021"w kat.
I : Franciszek Kościołek
- Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy
II miejsce i tytuł "Pierwszego Wicemistrza
Klawiatury2021" w kat.
I : Karol Stecki - Młodzieżowy Dom Kultury
Wrocław - Śródmieście
III miejsce i tytuł "Drugiego Wicemistrza Klawiatury2021"w kat. I :
Jeremi Błoński - Studio
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Muzyczne "LeRock" w Sadkowie
Wyróżnienia
Michał Majorkiewicz - Miejski Dom Kultury w
Świebodzicach
Patrycja Krupka - Młodzieżowy Dom Kultury w
Świdnicy
dla najmłodszego uczestnika: Justyna Cichopek
- Świebodzice
Wyróżnienie specjalne I stopnia: Karol Retinger
- Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
W kategorii II (kl. IV - VI SP) :
I miejsce i tytuł "Mistrza Klawiatury2021"w kat.
II : Magdalena Wójcik - Studio Muzyczne "LeRock" w Sadkowie
II miejsce i tytuł "Pierwszego Wicemistrza Klawiatury2021"w kat. II : Maciej Cisek - Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
III miejsce i tytuł "Drugiego Wicemistrza Klawiatury2021"w kat. II : Radosław Teuerle Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
Wyróżnienia
Iga Szklarczyk -= Młodzieżowy Dom Kultury w
Świdnicy
Wyróżnienie specjalne I stopnia: Martyna Kos Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
Wyróżnienie specjalne II stopnia: Julian Krawczyk - Nysa
Wyróżnienie specjalne III stopnia: Szymon Nowak - Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
Wyróżnienie specjalne III stopnia: Monika Nowak - Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
W kategorii III (kl. VII-VIII SP oraz szkoły
ponadpodstawowe :
I miejsce i tytuł "Mistrza Klawiatury2021"w kat.
III : Tomisław Żubrycki - Liceum Ogólnokształca˛ce "Edukacja" we Wrocławiu
II miejsce i tytuł "Pierwszego Wicemistrza Klawiatury2021"w kat. III : Kornel Skowron - Kłaczyna
III miejsce ex aequo i tytuł "Drugiego Wicemistrza Klawiatury2021"w kat. III : Paulina Szarek
- Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław - Śródmieście
Sylwia Brondel - Studio Muzyczne "LeRock" w
Sadkowie
dodatkowo
Nagroda specjalna I stopnia : Igor Paluszczak Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
Wyróżnienia:
Katarzyna Grzegory - Studio Muzyczne "LeRock" w Sadkowie
Wyróżnienie za udany debiut: Natalia Logoń Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy
Wyróżnienie za udany debiut: Karol Ga˛czkowski - Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
Wyróżnienie specjalne I stopnia: Igor Pytlik Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Nysie
Wyróżnienie specjalne III stopnia: Julian Paszko- Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
oraz
Grand Prix i tytuł "Super Mistrza Klawiatury2021" - nagrode˛ specjalna˛ dla indywidualności
konkursu: Weronika Wybieralska - Studio Muzyczne "LeRock" w Sadkowie
Nominacje do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Keyboardowego pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego. z województwa
dolnośla˛skiego
◆ Jeremi Błoński - Studio Muzyczne "LeRock"
w Sadkowie
◆ Karol Stecki - Młodzieżowy Dom Kultury
Wrocław - Śródmieście
◆ Franciszek Kościołek - Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy
◆ Radosław Teuerle - Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
cia˛g dalszy na str. 10
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◆ Maciej Cisek - Młodzieżowy Dom Kultury w
Świdnicy
◆ Magdalena Wójcik - Studio Muzyczne "LeRock" w Sadkowie
◆ Paulina Szarek - Młodzieżowy Dom Kultury
Wrocław - Śródmieście
◆ Sylwia Brondel - Studio Muzyczne "LeRock" w Sadkowie
◆ Kornel Skowron - Kłaczyna (woj.dolnośla˛skie)
◆ Tomisław Żubrycki - Liceum Ogólnokształca˛ce "Edukacja" we Wrocławiu
◆ Weronika Wybieralska - Studio Muzyczne
"LeRock" w Sadkowie
◆ oraz 4 nominacje dla uczestników spoza województwa dolnośla˛skiego:
◆ Karol Retinger - Młodzieżowy Dom Kultury
w Kluczborku
◆ Martyna Kos - Młodzieżowy Dom Kultury w
Kluczborku
◆ Igor Pytlik - Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Nysie
◆ Igor Paluszczak - Młodzieżowy Dom Kultury
w Kluczborku
W MBP...

24 MAJA ZOSTANIE OTWARTA
NOWA SIEDZIBA FILII NR 5
Biblioteka na ul. Morelowej dysponuje
ponad 90-metrowa˛ przestrzenia˛ podzielona˛ na
kilka stref:
- wypożyczalnia, gdzie na spragnionych czytelników be˛dzie czekała literatura dla dorosłych,
młodzieży i dzieci,
- czytelnia, w której be˛dzie można zasia˛ść w
ciszy i oddać sie˛ lekturze,
- strefa dla dzieci z bogatym ksie˛gozbiorem,
wygodnymi pufami w nowoczesnym otoczeniu
oraz taras, z którego czytelnicy be˛da˛ mogli
korzystać w godzinach pracy biblioteki.
W bibliotece znalazły sie˛ również stanowiska komputerowe, doste˛pna be˛dzie usługa Legimi. A całość to komfortowa i przystosowana
przestrzeń dla niepełnosprawnych. W dniu
otwarcia be˛dzie już można korzystać z ksie˛gozbioru filii a w sobote˛, 29 maja zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych do wzie˛cia udziału w grze
terenowej KIERUNEK MORELOWA. Tego
dnia czytelnicy be˛da˛ mogli także korzystać z
całej oferty biblioteki.
Zapraszamy na otwarcie, 24 maja, godz.
13.30 - ul. Morelowa 2a.
Polonia informuje...

ARCYWAŻNY TRIUMF,
MAMY LIDERA!
Młodzicy Polonii-Stali Świdnica z ligi dolnośla˛skiej wkroczyli kilka tygodni temu na zwycie˛ska˛ ścieżke˛ i nie maja˛ zamiaru z niej schodzić.
Podopieczni trenera Mariusza Krupczaka w swoim ostatnim wyste˛pie zasłużenie pokonali w meczu na szczycie ekipe˛ Śle˛zy Wrocław i awansowali na sam szczyt tabeli ligi dolnośla˛skiej młodzików!
- Nasi zawodnicy zagrali dziś bardzo dobry
mecz, stwarzaja˛c zwłaszcza w pierwszej połowie
wiele sytuacji bramkowych. Wreszcie uwierzyliśmy, że można, że potrafimy. Zwycie˛stwo na
boisku lidera na pewno nas podbuduje, ale zmotywuje też do cie˛ższej pracy. Przed nami kolejne
wyzwania, a w tej lidze każdy może wygrać z
każdym... Szanujemy przeciwników i z pewnościa˛ do każdego kolejnego meczu podejdziemy
skoncentrowani - wyznaje trener drużyny, Mariusz Krupczak. Decyduja˛ce trafienie padło w 14.
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cia˛g dalszy ze str. 9
minucie, a na liste˛ strzelców wpisał sie˛ Igor Pierzchała. Polonia-Stal Świdnica z 14 punktami (4
wygrane i 2 remisy) plasuje sie˛ na samym szczycie tabeli ligi dolnośla˛skiej młodzików i jest jedyna˛ ekipa˛, która nie zaznała jeszcze goryczy
porażki. Punkt za nami znajduje sie˛ Śle˛za Wrocław, która ma rozegrany jednak jeden mecz wie˛cej.
Śle˛za Wrocław - Polonia-Stal Świdnica
0:1 (0:1)
Polonia-Stal: Sikora, Duda, Kulig, Urbańczyk,
Marczak, Dudek, Kaźmierczak, Manijak, Pierzchała, Łabe˛dź, Kołodziejczyk, Szeremeta, Kuśnierz.
***
Po ostatnich niepowodzeniach na "dobra˛
strone˛ mocy" wrócili młodzi piłkarze PoloniiStali Świdnica z klasy okre˛gowej młodzików.
Zespół trenera Jakuba Rosiaka bez wie˛kszych
problemów pokonał na swoim terenie Nyse˛ Kłodzko w wymiarze 4:0. Dwukrotnie na liste˛ strzelców w tym spotkaniu wpisał sie˛ Krystian Monica, a po jednym golu trafieniu dołożyli Mateusz
Politański i Paweł Łabe˛dź. Świdniczanie graja˛cy
w tej lidze w przeważaja˛cej wie˛kszości dolnym
rocznikiem (2009), a nawet zawodnikami z kategorii wiekowej orlików (2010) pokonali finalnie
starszych i silniejszych fizycznie rywali z Kłodzka 4:0. Świdniczanie po tej wygranej awansowali
na czwarte miejsce w tabeli ligi okre˛gowej (III
liga wojewódzka młodzików).
Polonia-Stal Świdnica - Nysa Kłodzko
4:0 (2:0)
Polonia-Stal: Oleś, Orzechowski, Monica, Mazur, Kozar, Politański, Jeziorny, Szukalski, Jedliński, Mrzygłód, Redlica, Wacht, Łabe˛dź, Hajduga.
źródło: poloniastal.swidnica.pl

MIŁA NIESPODZIANKA
TRAMPKARZY WE WROCŁAWIU!
Fantastycznie spisali sie˛ trampkarze PoloniiStali Świdnica w swoim ostatnim wyste˛pie na
boiskach I ligi wojewódzkiej - najwyższej klasy
rozgrywkowej na terenie Dolnego Śla˛ska skupiaja˛cej osiem najlepszych zespołów w tej kategorii
wiekowej. Podopieczni trenera Piotra Krygiera
pokonali na wyjeździe ekipe˛ Śla˛ska Wrocław SA
3:1!
Biało-zieloni dobrze weszli w to spotkanie i
już w 7. minucie obje˛li prowadzenie po trafieniu
Huberta Lipińskiego. Rywale próbowali wyrównać, ale ta sztuka udała im sie˛ dość późno, bo w
51. minucie. Wtedy to do naszej sieci trafił Daniel Falkowski. Gospodarze przeje˛li inicjatywe˛ i
przez kolejny kwadrans zamkne˛li przyjezdnych
na własnej połowie. Nasi piłkarze przetrzymali
jednak trudne momenty i zadali dwa nokautuja˛ce
ciosy. Najpierw bramkarza rywali w 73. minucie
pokonał Jakub Król, a rezultat spotkania w doliczonym czasie gry ustalił Eryk Korab.
Śla˛sk Wrocław SA - Polonia-Stal Świdnica
1:3 (0:1)
Polonia-Stal: Widła, Wiecheć, Taratuta,
Stańczak, Pawlik, Paliński, Lipiński, Król, Korab, Kindel, Holband, Dudzic, Zawiła, Zaczyński, Safian, Jarosz.
***
Gorzej poszło drugiej drużynie Polonii-Stali
Świdnica zbieraja˛cej szlify na boiskach II ligi
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wojewódzkiej trampkarzy. Zespół prowadzony
przez trenera Oskara Wajdzika uległ wysoko na
wyjeździe Akademii Piłkarskiej Brzeg Dolny
0:11.
AP Brzeg Dolny - Polonia-Stal II Świdnica
11:0 (3:0)
Polonia-Stal: Janas, Bereś, Wiatrowski, Malinowski, Sauter, Ke˛dzior, Jurczak, Kula, Sztabiński, Cybruch, Choromański, Horobets, Sahaidak, Matyszczak.
źródło: poloniastal. swidnica.pl

ZNÓW PADŁO TROCHE˛ GOLI...
Łatwo ponownie nie było, a dobry kwadrans
to zbyt mało. W sobote˛ na świdnickim stadionie
biało-zieloni dostali lekcje˛ futbolu od ligowego
rywala. Stal Brzeg wygrała 6:2 i choć świdniczanie strzelili dwa gole, to były one tylko trafieniami na otarcie łez.
Przed tym meczem stan nieoficjalnej rywalizacji mie˛dzy tymi zespołami ustalony został na
1:1. Stal Brzeg wygrała w rundzie jesiennej, a
Polonia Stal odniosła zwycie˛stwo w zimie, podczas rozgrywanego w Świdnicy sparingu przedsezonowego. Na korzyść gospodarzy mógł również przemawiać fakt, że na wiosne˛ odnieśli oni
dwa zwycie˛stwa i oba na własnym obiekcie. W
sobotnim meczu szybko jednak okazało sie˛, że
statystyki nie graja˛, a wynik już w 8. minucie
otworzył zespół z Brzegu. Na prowadzenie Stal
wyprowadził Michał Kuriata, który wykorzystał
zamieszanie w polu karnym gospodarzy i przyjmuja˛c piłke˛ na 16. metrze od bramki zdecydował
sie˛ od razu uderzyć. Pomocnik gości wykorzystał przy tym złe ustawienie bramkarza PoloniiStali, który złapany na wykroku zdołał tylko
odbić wpadaja˛ca˛ do sieci piłke˛. Stracony gol nie
rozjuszył świdniczan, którzy nadal byli dużo
słabsi od rywala. Pierwszy kwadrans to właściwie lekcja futbolu, w której nauczycielem byli
stalowcy, a nie zbyt pilnym uczniem świdniczanie. Biało-zieloni praktycznie nie byli w stanie
zagrozić bramce ochranianej przez Adriana Szadego, mało tego, przez niedokładność w rozegraniu rzadko kiedy udawało im sie˛ opuścić własna˛
połowe˛ z piłka˛ przy nodze. To wszystko plus
dobra gra gości, którzy szybko wymieniali piłke˛,
znajduja˛c przy tym wolne przestrzenie w środku
pola , zaowocowało drugim golem dla Stali.
Udana˛ akcje˛ ofensywna˛ wykończył Konrad Andrzejczak, który pie˛knie uderzył z narożnika
pola karnego w długi róg bramki Polonii Stali,
nie pozostawiaja˛c przy tym szans na udana˛ interwencje˛ Bartłomiejowi Kotowi. Kolejny stracony
gol nieco pobudził miejscowych, którzy wyszli
wyżej i starali sie˛ przejmować wie˛cej piłek w
pressingu. Jeden z takich przechwytów udał sie˛
Maćkowi Diduszce, który odebrał piłke˛ pod polem karnym Stali i choć szukał partnera dograniem do wne˛trza pola bramkowego, to było to
bardzo niedokładne, a piłka trafiła pod nogi obrońcy zespołu gości. W zasadzie to była jedyna
dobra akcja ofensywna miejscowych w pierwszej połowie. Reszta czasu upłyne˛ła pod znakiem niecelnych zagrań, bez sensu uderzanych,
dalekich prostopadłych piłek i strat, które w środku pola były nagminne. Na słabej grze świdniczan zyskiwali stalowcy, którzy po obje˛ciu prowadzenia grali w ataku pozycyjnym i czyhali
tylko na bła˛d ze strony gospodarzy. Taki zdarzył
sie˛ w 41. minucie, kiedy z bliskiej odległości do
bramki Kota trafił Mateusz Dychus. Napastnik
Stali otrzymał podanie ze skrzydła i nabiegaja˛c
na pia˛ty metr pokonał z bliskiej odległości bramkarza Polonii Stali. Tym samym ustalił on wynik
pierwszej połowy na 0:3.
Po zmianie stron zgromadzeni na trybunach
kibice mieli wrażenie, że piłkarze zamienili sie˛
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koszulkami. Teraz to świdniczanie mieli optyczna˛ przewage˛, szybciej grali piłka˛ i przyniosło to
wymierny efekt w postaci gola. W 48. minucie
piłke˛ na środku boiska przyja˛ł Kornel Ciupka,
który kiwna˛ł obrońce˛ i dograł do Damiana Szydziaka. Pomocnik Polonii Stali przełożył jeszcze
piłke˛ z prawej na lewa˛ noge˛ i pewnie uderzył po
długim słupku nie daja˛c szans na udana˛ interwencje˛ Szademu. Strzelony gol jeszcze bardziej
wpłyna˛ł na gospodarzy, którzy znacznie cze˛ściej
byli na połowie rywala. Strzelać próbowali Tragarz, Osiadły czy Szydziak, który pomylił sie˛ o
centymetry i piłka wyla˛dowała zamiast w sieci,
to na piłko-chwycie. Dobry fragment gry gości
zastopowała jednak fatalna w skutkach interwencja kapitana zespołu - Wojciecha Sowy, który
nie poradził sobie z drybluja˛cym Konradem Andrzejczakiem. Obrońca Polonii Stali wykonał
wślizg w polu karnym, po którym se˛dzia nie miał
wa˛tpliwości i wskazał na wapno. Do rzutu karnego podszedł sam poszkodowany i choć blisko
udanej interwencji był Kot, to zamienił on "jedenastke˛" na gola. To jednak nie zmieniło jeszcze
tak bardzo obrazu spotkania. Nadal wydawało
sie˛, że świdniczanie chca˛, walcza˛ i było widać
zaangażowanie, którego w pierwszej cze˛ści meczu kibice nie doświadczyli. Wszystko to jednak
zdało sie˛ na nic, gdy w 80. minucie po zabójczej
kontrze było już 1:5. Ustawieni wysoko obrońcy
świdnickiego zespołu przepuścili odbita˛ piłke˛, do
której dopadł Andrzejczak. Rozpe˛dzony skrzydłowy Stali wyszedł na "sam na sam" z Kotem i
pewnym strzałem po ziemi pokonał świdnickiego bramkarza. Tym samym ustrzelił on hattricka
w tym spotkaniu. W końcówce spotkania na otarcie łez trafili jeszcze miejscowi. Pie˛knym uderzeniem z dystansu popisał sie˛ Wojciech Szuba,
który mimo wszystko z pewnościa˛ tego meczu
nie może zaliczyć do udanych. Radość miejsco-
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wych nie trwała jednak długo, bo jeszcze w
doliczonym czasie gry na 2:6 wynik ustalił Dawid Kamiński. Po zakończonym spotkaniu trenerzy wybrali najlepszego zawodnika meczu i
został nim Konrad Andrzejczak, który od zarza˛du Polonii Stali otrzymał pamia˛tkowa˛ ramke˛.
MKS Polonia Stal Świdnica - Stal Brzeg
2:6 (0:3)
GOLE: 0:1 Kuriata (8), 0:2 Adnrzejczak (24),
0:3 Dychus (41), 1:3 Szydziak (48), 1:4 Andrzejczak (62), 1:5 Andrzejczak (80) , 2:5 Szuba (89),
2:6 Kamiński (90)
POLONIA-STAL: Kot - Sztylka, Kasprzak, Sowa,
P. Paszkowski, Diduszko (46 Filipczak) - (83 Czarny), Szuba, Kozachenko (46 Tragarz), Szydziak,
Osiadły (73 B. Paszkowski), Myrta (46 Ciupka).
STAL: Szady - Kowalski (46 Podgórski), Banach,
Budnik, Leończyk, Kuriata (69 Paszkowski), Danielik (65 Świe˛ty), Sypek (77 Jarze˛bowski), Andrzejczak, Jaros, Dychus (46 Kamiński).
W tym tygodniu świdniczanie pauzuja˛ w lidze. Piłkarze Polonii Stali do rywalizacji w III
lidze wróca˛ 26. maja, kiedy na własnym obiekcie zmierza˛ sie˛ z drużyna˛ Gwarka Tarnowskie
Góry.
źródło: poloniastal. swidnica.pl

JUNIORZY ZE ZMIENNYM
SZCZE˛ŚCIEM
Kolejne zwycie˛stwo w rundzie wiosennej
dopisali do swojego dorobku juniorzy starsi Po-
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lonii-Stali Świdnica z ligi dolnośla˛skiej, którzy
przed własna˛ publicznościa˛ pokonali Moto-Jelcza Oława. Bez punktów swój wyste˛p kończyli
tym razem biało-zieloni juniorzy młodsi z ligi
dolnośla˛skiej.
Jesienia˛ świdniczanie ulegli w Oławie miejscowym 1:3 i byli głodni rewanżu za tamto niepowodzenie. Dodatkowego smaczku dodawał
fakt, że obie ekipy sa˛siadowały ze soba˛ w tabeli
i ewentualne zwycie˛stwo gwarantowałoby nam
przeskoczenie rywali. Tak też sie˛ stało. Podopieczni trenera Sebastiana Błaszczyka do przerwy
prowadzili 2:0 po golach Ksawerego Istelskiego.
Po zmianie stron goście starali sie˛ odrobić starty.
W jednej z sytuacji znakomicie interweniował
Bartosz Doliński, bronia˛c rzut karny. W 70. minucie rywale złapali kontakt po trafieniu Wojciecha Kaniewskiego. Ich radość ze zmniejszenia
start nie trwała długo bowiem chwile˛ później
rezultat na 3:1 ustali Ksawery Istelski, kompletuja˛c tym samym hat-tricka! Biało-zieloni po
trzeciej wiosennej wygranej awansowali na 11.
lokate˛ w tabeli ligi dolnośla˛skiej. Straty do wyżej
notowanych zespołów nie sa˛ duże. do ósmej
Lechii Dzierżoniów tracimy sześć "oczek", a mamy do tego jeden mecz zaległy. To właśnie lechiści be˛da˛ naszym najbliższym przeciwnikiem
(niedziela, 23 maja - Dzierżoniów).
Polonia-Stal Świdnica - Moto-Jelcz Oława
3:1 (2:0)
Polonia-Stal: Doliński, Tragarz, Żukowski,
Dżugaj, Hawryluk (65’ Koczut), Reczyński, Sieradzki, Madziała, Czarny, Lepak-Przybyłowicz,
Istelski.
***
Tym razem po punkty nie sie˛gne˛li juniorzy
młodsi Polonii-Stali Świdnica z ligi dolnośla˛cia˛g dalszy na str. 12
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skiej. Podopiecznym trenera Grzegorza Borowego przyszło walczyć na wyjeździe z Miedzia˛
Legnica. Po pierwszym meczu zremisowanym w
Świdnicy 2:2, gdzie znacznie bliżej triumfu byli
nasi piłkarze, do Legnicy jechaliśmy z optymizmem. Jak sie˛ okazało gospodarze równie mocno
szykowali sie˛ na ten pojedynek, desygnuja˛c do
gry całkiem inna˛ jedenastke˛ niż miało to miejsce
kilka tygodni wcześniej w Świdnicy. Legniczanie skorzystali z zacia˛gów z wyższych klas rozgrywkowych, tak jak robia˛ to niekiedy wie˛ksze
akademie piłkarskie posiadaja˛ce po kilka drużyn
w danych rocznikach i pragna˛ce za wszelka˛ cene˛
sie˛gna˛ć po pełna˛ pule˛ punktów. Ta sztuka tym
razem im sie˛ udała. Do przerwy gospodarze prowadzili już 3:0 po dwóch trafieniach Jakuba
Akackiego, trafieniu Bartosza Trawińskiego i
przypadkowym golu samobójczym Kornela
Czochary. W drugiej połowie nasza gra wygla˛dało już znacznie lepiej. Po naszej stronie strzelali
Emil Migas (2) i Paweł Michta, a dla Miedzi Igor
Rybarczyk (2) i znów Jakub Akacki. Świdniczanie ostatecznie ulegli miejscowym 3:7 i w tabeli
ligi dolnośla˛skiej juniorów młodszych plasuja˛ sie˛
na siódmej lokacie.
Miedź Legnica - Polonia-Stal Świdnica
7:3 (4:0)
Polonia-Stal: Przyborowski, Staroń, Ratajczak (60’ Duma), Kruczek, Czochara, M. Solarz
(70’ Bogacki), Kałwak (46’ Michta), Gliwa (60’
Szewczyk), Migas, J. Solarz (60’ Bujak), Król
źródło: poloniastal. swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
08.05.2021r. godz. 8.02
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ul. Pra˛dzyńskiego dotycza˛ce młodej sowy, która przebywa na parkingu i ma kłopoty z lataniem. W
tym przypadku poproszono o pomoc pracownika schroniska dla zwierza˛t, który po
zbadaniu umieścił ptaka na najbliższym
drzewie.
09.05.2021r. godz. 13.05
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od me˛żczyzny spaceruja˛cego
w rejonie Alei Goplany, którego zaniepokoił
wyciek brunatnej cieczy pochodza˛cy prawdopodobnie z przepełnionego szamba jednego z pobliskich budynków. Na miejscu
strażnicy ustalili, że wyciek spowodowany
jest awaria˛ przebiegaja˛cego w pobliżu kolektora ściekowego. Powiadomiono ŚPWiK,
którego pracownicy przysta˛pili do usunie˛cia
awarii.
09.05.2021r. godz.20.30
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Świdnicy dotycza˛ce pala˛cych sie˛ śmieci w koszu przy
ulicy Bohaterów Getta. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie i we własnym zakresie ugasił pala˛ce sie˛ odpady.
12.05.2021r. godz. 1.03
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie odoperatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce trzech osób, które na ławce przy ulicy Długiej spożywaja˛ alkohol. Już
po chwili na miejscu pojawili sie˛ strażnicy.
Degustatorom alkoholu wyjaśniono, że ławeczka nie służy do tego typu celów. Dwaj
panowie zostali ukarani mandatami karnymi,
w stosunku do trzeciego uczestnika zastosowano skierowanie wniosku o ukaranie do
Sa˛du Rejonowego w Świdnicy.
12.05.2021r. godz. 20.20
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał dwa zgłoszenia dotycza˛ce podtopienia
drogi na ulicy Kopernika pomie˛dzy wiadu-
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cia˛g dalszy ze str. 11
ktami. Natychmiast skierowano tam patrol
straży miejskiej. Funkcjonariusze przysta˛pili
do zamknie˛cia drogi poprzez ustawienie stosownego oznakowania.
13.05.2021r. godz. 9.48
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ul. Teatralnej
dotycza˛ce me˛żczyzny, który przez okno na
czwartym pie˛trze wyrzuca butelki. Skierowany tam patrol straży miejskiej ukarał mandatem me˛żczyzne˛, który wybrał tak niebezpieczny sposób segregacji odpadów.
***
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy przyja˛ł telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca naszego miasta dotycza˛ce dewastacji ekspozycji Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.
Młody człowiek uderzaja˛c pie˛ścia˛ i kopia˛c
niszczył ekspozycje˛ przedstawiaja˛ca˛ mie˛dzy innymi historyczne symbole narodowe. Trudno
dobrać właściwe słowa dla opisania takiego za-
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chowania. Proceder ten szybko przerwali skierowani do Rynku strażnicy. Sprawca został wylegitymowany a sprawa˛ jego zachowania zajmie
sie˛ Sa˛d Rejonowy w Świdnicy. W zależności od
wyceny szkody sprawa może zostać zakwalifikowana jako wykroczenie lub przeste˛pstwo. Odre˛bna˛ kwestia˛ pozostaje sprawa znieważenia
symboli narodowych. Za czyn taki sprawcy grozi
kara do jednego roku pozbawienia wolności.
Nie był to jednak ostatni "wyste˛p" 23-letniego Patryka Z. O godzinie 1.00 patrol straży miejskiej interweniował na ulicy Długiej, gdzie me˛żczyzna ten wraz z grupa˛ przyjaciół urza˛dził sobie
dość głośne spotkanie zakrapiane alkoholem. W
tym wypadku nasz bohater otrzymał mandat karny. Pozostali uczestnicy tego spotkania również
zostali ukarani.
***
O godzinie 18.13 w dniu 11 maja me˛żczyzna
wchodzi do przejścia podziemnego dworca PKP
Świdnica Miasto, naste˛pnie podchodzi do jednej
z wind i bez skre˛powania załatwia swoje potrzeby fizjologiczne.
Pomimo informacji, że teren przejścia podziemnego jest monitorowany oraz faktu, iż obie
poczekalnie (PKP i autobusowa) sa˛ wyposażone
w toalety publiczne, nadal dochodzi do przypadków załatwiania potrzeb fizjologicznych w
przejściu podziemnym. Zazwyczaj już po chwili
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na miejscu pojawia sie˛ patrol straży miejskiej.
Tak też było i tym razem. Sprawca został ukarany
mandatem, dodatkowo na jednym z peronów
strażnicy zauważyli również osobe˛ spożywaja˛ca
alkohol. On również otrzymał stosowny mandat.
Monitoring wizyjny, który swym zasie˛giem
obejmuje Centrum Przesiadkowe pozwala na
skuteczne eliminowanie takich sytuacji. Operatorzy tego systemu obsługuja˛ 104 kamery i każdego dnia wielokrotnie zauważaja˛ przypadki naruszeń prawa. Informacja tego typu natychmiast
jest przekazywana do dyżurnego naszej jednostki, który na miejsce kieruje patrol interwencyjny.
źródło: sm.swidnica.pl

EKOLOGICZNIEJ, TANIEJ,
NOWOCZEŚNIEJ
Kompleks basenów letnich w Świdnicy be˛dzie bardziej ekologiczny, tańszy w eksploatacji
i samofinansuja˛cy energetycznie. To wszystko
dzie˛ki zamianom, jakich dokonano po ostatnich
konsultacjach ze specjalistami z branży na etapie
projektowania. Konieczne korekty zostały wprowadzone do Programu Funkcjonalno-Użytkowego i potwierdzone aneksem z wybranym w
drodze przetargu wykonawca˛.
Nowe rozwia˛zania wprowadzone na etapie
projektowym maja˛ przede wszystkim poprawić
funkcjonalność kompleksu basenów przy ul. Śla˛skiej. Po konsultacjach Prezydent Miasta z zespołem doradczym zdecydowano sie˛ wprowadzić kilka korekt. Zmiany zaproponowane zostały przez wykonawce˛, który ma wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji basenów.
Chodzi tu m.in. o zmiane˛ lokalizacji budynku
technologicznego wraz z sanitariatami. Zostanie
on wkomponowany w miejsce istnieja˛cej skarpy.
Wpłynie to na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, poprzez obniżenie oporów przepływu
wody w sieciach. Nowa lokalizacja budynku pozwoli również na przeprowadzenie rurocia˛gów
bez kolizji z systemem korzeniowym rosna˛cych
tam drzew. Tym samym uda sie˛ zachować je w
dobrej kondycji i pozostawić teren zielony pomie˛dzy drzewami w stanie nienaruszonym. Poprawi to także użyteczność całego obiektu,
szczególnie dla osób niepełnosprawnych, a także
pozwoli wykorzystać dach budynku do montażu
paneli fotowoltaicznych. Docelowa moc całej
instalacji to 100 kW. Spowoduje to znacza˛ce
ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej i sprawi, że cały kompleks be˛dzie samofinansuja˛cy sie˛ energetycznie.
Zmianie ulegnie także technologia filtracji wody basenowej. Zrezygnowano z zastosowania filtracji ciśnieniowej na ziemi okrzemkowej na rzecz
filtracji wielowarstwowej z warstwa˛ szkła aktywnego oraz we˛gla aktywnego z łupin kokosa. Pozwoli to w znacznym stopniu ograniczyć koszty eksploatacji obiektu. Z wyliczeń wykonawcy wynika, że
be˛dzie to oszcze˛dność nawet 120 tys . zł. rocznie.
Ułatwi to także konserwacje˛ całego systemu.
- Pierwsze założenia PFU powstały dwa lata
temu. Ten okres pozwolił na ocene˛ funkcjonowania różnych systemów, ponieważ w tym czasie
wybudowano w Polsce kilka basenów. Zaproponowana nam przez firme˛ Transcom zmiana
technologii systemu filtracji wody jest efektywniejsza, ale przede wszystkim tańsza w eksploatacji - mówi Andrzej Nowak, dyrektor Wydziału
Inwestycji Miejskich .
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Przejazd kolejowy w km 64+542 - przejazd
w Burkatowie w cia˛gu drogi gminnej wewne˛trznej (przy Olejarni) - zamknie˛ty w dniach od 7 do
18 czerwca 2021.

NIE DAJ SIE˛ OSZUKAĆ. APELUJA˛
DZIELNICOWI Z GMINY ŚWIDNICA
Zdecydowano również o zmianie materiałów, z jakich wykonana zostanie nawierzchnia
wokół niecek basenowych. Pocza˛tkowo zakładano jej wykonanie z EPDM, czyli syntetycznych
mat, podobnych do tych wykorzystywanych do
tworzenia nawierzchni bezpiecznych placów zabaw. Zmieniono je na płyty betonowe, które sa˛
trwalsze, łatwiejsze w utrzymaniu czystości,
przez co sa˛ bardziej higieniczne. Wykazuja˛ również wie˛ksze właściwości antypoślizgowe, co
przekłada sie˛ na bezpieczeństwo użytkowników
basenu. Jednak właściwościa˛ nie do przecenienia
jest ich neutralność zapachowa, co w perspektywie długoletniej eksploatacji jest niezwykle ważne. Nawierzchnia EPDM, szczególnie w okresie
wysokich temperatur i wilgotności wydziela także nieprzyjemny zapach i ulega odbarwieniu.
Wykorzystana ma być również woda z przepływaja˛cej nieopodal obiektu rzeki Bystrzycy.
Cze˛ściowo posłuży ona do napełniania basenów
w czasie rozruchu, a docelowo służyć be˛dzie do
podlewania trawy oraz rosna˛cej tam roślinności.
- Po wielu dyskusjach i spotkaniach z przedstawicielami wykonawcy oraz ekspertami z
branży zdecydowaliśmy sie˛ na wprowadzenie
pewnych korekt do naszych pierwotnych założeń
modernizacji kompleksu basenów. Chcemy, aby
obiekt generował jak najmniej kosztów w czasie
jego eksploatacji oraz po sezonie. Te zmiany
pozwola˛ nam poczynić znaczne oszcze˛dności, a
także poprawia˛ jego funkcje użytkowe - mówi
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Zaproponowane zmiany zostały uje˛ te w
PFU, a ich konsekwencja˛ jest aneks do pierwotnej umowy z firma˛ PPHU Transcom, który został
niedawno podpisany przez obydwie strony. Inwestycja prowadzona be˛dzie w formule "zaprojektuj - wybuduj. Całość zaproponowanych korekt zwie˛kszy koszt wykonania modernizacji
kompleksu basenów o kwote˛ około 2,5 miliona
złotych. Miasto ma zabezpieczone środki w budżecie na realizacje˛ tych zmian.

GMINA ŚWIDNICA
UWAGA! BE˛DA˛ UTRUDNIENIA NA
PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH
W BYSTRZYCY DOLNEJ
I BURKATOWIE
W zwia˛zku z wykonywanymi robotami budowlanymi na linii kolejowej 285 (Świdnica
Kraszowice- Jedlina Zdrój) RDK Projekt Sp. z o
.o. zawiadamia o zamknie˛ciu przejazdów kolejowych w Bystrzycy Dolnej oraz Burkatowie. W
okresie od 23 maja do 18 czerwca kierowcy i
użytkownicy dróg musza˛ liczyć sie˛ z utrudnieniami i wyznaczonymi objazdami.
Przejazd kolejowy w km 61+891 - przejazd w
Bystrzycy Dolnej w cia˛gu drogi gminnej nr
112509D (przy boisku w kierunku dr. powiatowej)
- zamknie˛ty w dniach od 23 do 26 maja 2021.
Przejazd kolejowy w km 63+494 - przejazd
w Burkatowie w cia˛gu drogi gminnej nr 11807D
(przy świetlicy wiejskiej) - zamknie˛ty w dniach
od 27 maja do 2 czerwca 2021.

Jednym z najcze˛stszych przeste˛pstw, dokonywanych na szkode˛ seniorów, jest oszustwo
metoda˛ "na wnuczka". Przy tego rodzaju zdarzeniach, starsze osoby traca˛ zazwyczaj oszcze˛dności całego życia. O zagrożeniach, na które moga˛
być narażone starsze osoby rozmawiali z mieszkańcami Gogołowa dzielnicowi z terenu gminy
Świdnica.
Policjanci z posterunku Policji w Słotwinie
systematycznie przypominaja˛ o tym, jak nie paść
ofiara˛ oszustw, którzy wyłudzaja˛ pienia˛dze metoda˛ "na policjanta" i "na wnuczka".
Zwracamy sie˛ z apelem, również do osób
młodych. Rozmawiajmy z rodzicami, dziadkami
o tym, że sa˛ osoby, które moga˛ chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować sie˛ w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich
z prośba˛ o pożyczenie dużej ilości pienie˛dzy.
Wykorzystujmy okoliczności np. niedzielne
obiady, różnego rodzaje świe˛ta, jak i przypadkowe spotkania na ulicy i ostrzegajmy bliskich
przed zagrożeniami. Zwykła ostrożność może
uchronić ich przed utrata˛ zbieranych latami oszcze˛dności.

GMINNE WODOCIA˛GI
WZNAWIAJA˛ OBSŁUGE˛
KLIENTÓW
Świdnickie Gminne Przedsie˛biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej informuje, że od dnia 17.05.2021 r. biuro i kasa spółki
zostana˛ ponownie otwarte dla klientów.
Wste˛p do biura możliwy be˛dzie wyła˛cznie w
maseczkach ochronnych, a w biurze jednocześnie może przebywać max 2 klientów (z zachowaniem 1,5-metrowej odległości od siebie).
Mimo to, w trosce o bezpieczeństwo naszych
klientów oraz pracowników ich obsługuja˛cych,
zalecamy ograniczenie wizyt w siedzibie spółki
w Bystrzycy Dolnej wyła˛cznie do niezbe˛dnych
przypadków.
Zache˛camy do wcześniejszych konsultacji
telefonicznych pod niżej wymienionymi numerami telefonów, lub zgłoszenie sprawy droga˛ elektroniczna˛ na poniższe adresy e-mail.
- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana umów: tel. 74 851 59 83,
e-mail: woda@sgpk.pl
- podanie stanu wodomierza - telefony do
inkasentów: 665 199 104, 665 195 105, 665
201 107.
- wła˛czenia do sieci, warunki techniczne,
uzgodnienia i odbiory techniczne:tel. 74 851
59 81, e-mail: techniczny@sgpk.pl
- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji
sieci i urza˛dzeń wod.-kan.:tel. 74 851 59 87,
e-m ail: a .hu cko @sg pk.pl
a .janus@sgpk.pl
- pozostałe sprawy - sekretariat tel. 74 851 59
80, e-mail: sgpk@sgpk.pl
Zalecamy również dokonywanie wpłat droga˛ elektroniczna˛, a w przypadku wpłat w kasie
spółki - bezgotówkowo kartami płatniczymi .
i
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U S ŁU G I
◆ 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.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

OGŁOSZENIA
DROBNE
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

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

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

BARAN Koniecznie skontaktuj sie˛ ze swoim przyjacielem. Czeka Was wspólna rzecz
do zrobienia. Przy okazji spe˛dzicie miło
czas, umocnicie wie˛zy przyjaźni. Twoja sytuacja finansowa znacznie sie˛ poprawi. Be˛dziesz mógł sobie pozwolić na zrobienie
dawno planowanych zakupów. Pojawia˛ sie˛
jednak drobne problemy rodzinne. W tej
sprawie kieruj sie˛ sercem, a wszystko be˛dzie
dobrze.
BYK Be˛dziesz czynił jakieś plany zwia˛zane
z życiem zawodowym. Nabierzesz che˛ci do
działania. Na to, co dotychczas Cie˛ drażniło,
spojrzysz bardziej wyrozumiałym okiem.
Krótkotrwała podróż zmieni Twoje najbliższe
plany. Rozła˛ka korzystnie wpłynie na Twoje
relacje z partnerem. Sprawy finansowe sa˛ na
najlepszej drodze.
BLIŹNIE˛TA Jeżeli nie zabraknie Ci odwagi i wiary w swoje możliwości, osia˛gniesz duży sukces zawodowy. Wszystko jest
na najlepszej drodze. Nie wolno Ci jednak
ufać osobie spod znaku Wagi, której intencje sa˛ nieszczere. Naprawde˛ warto teraz powalczyć. Niestety, be˛dziesz miał bardzo
mało czasu na spotkania towarzyskie i rodzinne. Postaraj sie˛ nie zaniedbywać bliskich.
RAK Monotonne życie sprawi, że poczujesz sie˛ przygne˛biony i na nic nie be˛dziesz
miał ochoty. Nie wpadaj w zły nastrój.
Wkrótce wszystko sie˛ zmieni. A to za sprawa˛ pewnej nowej znajomości z osoba˛ spod
znaku Wagi. Pojawia˛ sie˛ nowe możliwości,

coś ciekawego sie˛ wydarzy. Musisz tylko
być cierpliwy i cze˛ściej sie˛ uśmiechać.
LEW Życie postawi przed Toba˛ nowe wyzwania. Nagle be˛dzie trzeba wzia˛ć sie˛ do
pracy i dokładnie zaplanować każdy dzień,
tak aby zda˛żyć na czas. Za tydzień sprawy
sie˛ unormuja˛, a Ty odzyskasz dawna˛ harmonie˛ i spokój. Be˛dziesz zadowolony ze swoich osia˛gnie˛ć. Zwłaszcza tych finansowych.
Sobotni wieczór spe˛dzisz w gronie przyjaciół.
PANNA Sam komplikujesz sobie życie, a
później masz pretensje do bliskich o swoje
niepowodzenia. Nie wszystko jeszcze stracone . Musisz tylko przyznać sie˛ do błe˛du i
przeprosić za swoje poste˛powanie. W pogoni za pienie˛dzmi nie zapominaj, co jest naprawde˛ ważne. Sytuacja finansowa na razie
sie˛ nie zmieni. Trzeba be˛dzie dokładnie planować wydatki.
WAGA Be˛dziesz odczuwał senność i cia˛głe
zme˛czenie. Stres i brak odpoczynku sprzyjaja˛
takiemu samopoczuciu. Powinieneś teraz o
siebie zadbać. Musisz znaleźć na to czas. Problemy rodzinne, jakie ostatnio Cie˛ trapiły,
ulegna˛ rozwia˛zaniu. Sytuacja finansowa zdecydowanie sie˛ poprawi. Z wie˛kszym optymizmem spojrzysz w przyszłość.
SKORPION Zachowaj spokój. Pozostaje
Ci tylko cierpliwe czekanie na finał całej
sprawy. Złość i kłótnie zostana˛ źle odebrane
przez otoczenie. Bardzo dobrze ułoża˛ sie˛
stosunki rodzinne i partnerskie. Nie zmarnuj
szansy danej Ci przez ukochana˛ osobe˛. W

najbliższych dniach nie ryzykuj. Gwiazdy
nie be˛da˛ sprzyjały jakimkolwiek niepewnym posunie˛ciom z Twojej strony.
STRZELEC Z przyjemnościa˛ podejmiesz
sie˛ nowych zadań i zobowia˛zań zwia˛zanych z
wykonywana˛ praca˛. Wydarzy sie˛ coś, co doda
Ci dużo energii i che˛ci do działania. Nie przejmuj sie˛ ewentualnymi przeciwnościami. Pokonasz wszystkie przeszkody i ostatecznie ze
wszystkiego sie˛ wywia˛żesz. Poprawi sie˛ Twoja sytuacja finansowa.
KOZIOROŻEC Coś Cie˛ gne˛bi. A tak być
nie powinno. Wszystko jest na najlepszej
drodze. Powodzenia i sukcesy przyjda˛ już
niebawem. Nie trać czasu na rozmyślania o
rzeczach, na które nie masz żadnego wpływu. Czasu nie cofniesz. Nie zaniedbuj bieża˛cych obowia˛zków, bo wkrótce wiele sie˛
wydarzy. Be˛dziesz miał mało wolnego czasu.
WODNIK Wydarzy sie˛ coś, na co długo
czekałeś. Twoja radość be˛dzie tym wie˛ksza,
że wszystko ułoży sie˛ po Twojej myśli. W
kontaktach z partnerem unikaj niepotrzebnych podejrzeń. Nie szpieguj i nie staraj sie˛
kontrolować ukochanej osoby. Twoje zachowanie jest bardzo me˛cza˛ce dla domowników. Na brak gotówki nie powinieneś długo narzekać.
RYBY Nawarstwi sie˛ wiele spraw i problemów, ale doskonale sobie z nimi poradzisz.
Nie możesz tylko popadać w panike˛. Od
kilku dni ktoś spod znaku Strzelca liczy,
że sie˛ do niego odezwiesz. Nie zaniedbuj
tej znajomości. Sprawy sercowe pozostaw
swojemu biegowi, nie czyń niczego na
siłe˛. Sytuacja finansowa na razie sie˛ nie
zmieni.
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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
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