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W skrócie...

UWAGA!

W związku z sytuację epidemiologiczną im-

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

odbędzie się.

Alchemia teatralna: SUŁKOPODOBNI
[słuchowiska]
24.02-31.05.2021, godz. 18.00
Aby uaktywnić w czasie pandemii grupę
dorosłych alchemików postanowiliśmy wy-
korzystać ich głosy w cyklu nagrań audio
nawiązujących do konwersacji słynnego
duetu Kowalewski-Lipińska. Okazało się,
że wszyscy czekali na hasło do działania,
toteż teksty stworzone przez alchemiczkę
Mariolę Mackiewicz zaczęły żyć...
Wstęp..., miejsce: online, organizator: ŚOK

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE
30.04.2021, godz. 12:00
Plenerowa wystawa "Polskie Symbole Na-
rodowe"
Wstęp wolny, miejsce: przed wejściem
głównym do Muzeum Dawnego Kupiectwa,
Rynek 37, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa

WYSTAWA "MARIA CUNITIA"
28.05-06.06.2021
Wystawa planszowa poświęcona Marii Ku-
nic.
Wstęp wolny, miejsce: przed głównym wej-
ściem do Muzeum Dawnego Kupiectwa, 
organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

MALARSTWO AKWARELOWE [war-
sztaty]
29.05.2021, godz. 11:00
Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza na zajęcia z malarstwa akwarelowego
dla dorosłych i młodzieży od lat 16, które
poprowadzi Marta Ciućka. Cykliczne zaję-
cia rozpocznie spotkanie 29.05.2021, godz.
o godz. 11:00 w Galerii Fotografii, Rynek
44.
Wstęp bezpłatne zapisy, miejsce: Galeria
Fotografii, Rynek 44; organizator: ŚOK

WYKŁAD
29.05.2021, godz. 12:00
Wykład na temat "Maria Cunitia i Elias von
Loewen a astronomia siedemnastowiecznej
Europy" wygłosi prof. Jarosław Włodarczyk
z Instytutu Historii Nauk PAN w Warszawie
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica; or-
ganizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

"ANI ME, ANI BE..." [spektakl familijny]
29.05.2021, godz. 17:00
Zwariowany profesor Decybeliusz i jego po-
układana asystentka Zosia zabiorą widzów
w świat pełen dźwięków. Przeżyją śmieszne,
ale i pełne grozy przygody. Do czego po-
trzebny im soniczny detonator? Dlaczego
krowa mieszka w laboratorium? I wreszcie,
czy uda im się naprawić nieudany ekspery-
ment?
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OBCHODY ROKU 
STANISŁAWA LEMA 

I CYPRIANA KAMILA NORWIDA 
Świdnica uhonoruje w 2021 roku w sposób

szczególny mistrzów pióra - Stanisława Lema i
Cypriana Kamila Norwida. Miasto, instytucje
kultury i placówki oświatowe już rozpoczęły re-
alizację wielu ciekawych inicjatyw. Wykonanie
muralu upamiętniającego postać Stanisława Le-
ma, wystawy tematyczne, warsztaty dla dzieci i
młodzieży, spotkania autorskie, panele dyskusyj-
ne czy konkursy literackie - to tylko niektóre z
zaplanowanych działań.

27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia
roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, doceniając
poczesne miejsce autora w literaturze XX wieku
i jego znaczenie dla rozwoju kultury polskiej i
światowej. We  wrześniu  przypada  100.  roczni-
ca  urodzin najwybitniejszego  przedstawiciela
polskiej  fantastyki  i  jednego  z  najpoczytniej-
szych  pisarzy science-fiction  na  świecie.  Sejm
również podjął uchwałę w  sprawie  ustanowie-
nia  roku  2021  Rokiem Cypriana  Kamila  Nor-
wida w uznaniu jego zasług dla polskiej sztuki i
kultury. W tym roku upłynie 200 rocznica jego
urodzin. Miasto nada odpowiednią rangę zapla-
nowanym wydarzeniom, które mają na celu
przybliżenie postaci patrona Miejskiej Biblioteki
Publicznej - znakomitego twórcy romantyczne-
go, poety, prozaika, dramatopisarza, rzeźbiarza,
malarza i rysownika.

- Z uwagi na pandemię koronawirusa i ogra-
niczenia w działalności instytucji kultury, jedną
z niewielu możliwości rozwoju życia kulturalne-
go pozostaje obecnie popularyzacja czytelnictwa
- wśród dzieci, młodzieży szkolnej, ale i doro-
słych, czy seniorów. Poprzez literaturę możemy
dziś rozbudzać zainteresowania oraz ciekawość
świata. Książki stały się dziś jedną z "bezpiecz-
nych" możliwości kontaktu ze światem kultury
oraz rozwijania wyobraźni - mówi zastępca pre-
zydenta, Szymon Chojnowski.

Wśród pierwszych działań, w ramach Roku
Stanisława Lema, Miejska Biblioteka Publiczna
przeprowadziła konkurs techniczno-ekologicz-
ny pn. "Kosmiczne eko", inspirowany twórczo-
ścią autora. Niebawem, na placu z dzikami, bę-
dzie można również zobaczyć wystawę pt. "Oce-
an". Ponadto, biblioteka planuje w pierwszym
półroczu przeprowadzić kolejne konkursy oraz
warsztaty adresowane do mieszkańców. 

W drugiej połowie roku Świdnicki Ośrodek
Kultury zaplanował m.in. kosmiczne urodziny
Stanisława Lema nad Zalewem Witoszówka,
czyli koncert muzyki elektronicznej i spotkania
autorskie. Trwają także prace nad powstaniem
muralu nawiązującego do osoby Stanisława Le-
ma i jego twórczości.

W ramach Roku Cypriana Kamila Norwida,
dzięki wspólnej inicjatywie Miejskiej Biblioteki
Publicznej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Świdnicy, na ulice miasta
wyruszył NORWIDbus, czyli specjalny autobus
dedykowany jego twórczości.

- Autobus, oprócz atrakcyjnej wizualizacji
poświęconej rocznicy urodzin i pokazującej je-
den z piękniejszych cytatów Norwida, w środku
ma zamontowany regał, który jest wypełniony
książkami. Książkami dla pasażerów, które moż-
na czytać w trakcie jazdy, które można zabrać do
domu, a nawet na zasadzie dzielenia się książką
można przynieść z domu i zostawić dla drugiej
osoby. Są tutaj książki dla najmłodszych i litera-
tura dla starszych. To tzw. mobilna biblioteka na
kółkach. Oprócz tego na monitorze, który znaj-
duje się w autobusie i na monitorach w większo-
ści autobusów jeżdżących po Świdnicy będzie
wyświetlana prezentacja twórczości Cypriana
Kamila Norwida - ciekawostki z życia, cytaty,
grafiki, bo trzeba wiedzieć, że Norwid był auto-
rem niesamowitych grafik - dodaje Ewa Cuban,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  Świd-
nicy. 

KOLEJNE MILIONY 
NA REMONTY ZABYTKÓW

2 miliony 917 tysięcy złotych przeznaczono
w tegorocznym budżecie miasta Świdnicy na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków lub znajdujących  się w gminnej
ewidencji zabytków. W wyznaczonym terminie
naboru wpłynęło aż 88 wniosków. Projekt
uchwały w tej sprawie przedstawiony zostanie na
najbliższej sesji Rady Miejskiej w piątek, 28
maja. 

Zaproponowano przyznanie dotacji 20 wnio-
skodawcom. Wyboru zadań i podziału środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta,
dokonano kierując się wartością historyczną, na-
ukową lub artystyczną zabytków, złym stanem
technicznym i publiczną ich dostępnością.

- Każdego roku widzimy ogromne zaintere-
sowanie przyznaniem dofinansowania na remon-
ty zabytkowych obiektów. Niestety nie uda się
wspomóc dotacją z miasta wszystkich, którzy
złożyli wnioski. Przy ich wyborze braliśmy pod
uwagę te elementy, które ratują zabytkową sub-
stancję miasta, czyli dachy i elewacje. Przy ukła-
daniu kolejności przyznania środków ważny był
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Wstęp 12 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

ROZDANIE NAGRÓD KONKURSY
PAPIESKIE 2021
31.05.2021, godz. 11:00
Serdecznie zapraszamy laureatów na rozda-
nie nagród w XV Diecezjalnym Konkursie
Plastycznym "Jan Paweł II" oraz XV Dolno-
śląskim Konkursie Recytatorskim Poezji i
Prozy "Arka". Na uroczystość zapraszamy
laureatów wraz z opiekunami. Uroczystość
będzie odbywać się z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa sanitarnego.
Wstęp wolny, miejsce: Sala teatralna Świd-
nickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, orga-
nizator: MDK

DZIEŃ DZIECKA
01.06.2021, godz. 16:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na wy-
darzenie artystyczno-rekreacyjne DZIEŃ
DZIECKA! W programie: szczudlarze, Ma-
żoretki Prima, maxi gry, bańki mydlane.
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
01.06-22.06.2021, godz. 18.00
Zapraszamy po dłuższej przerwie na kolejny
sezon "Wieczorów z kinem rosyjskim". Na-
talia Nikolska przygotowała kolejny zestaw
wspaniałych klasycznych i współczesnych
filmów. Wstęp jak zawsze wolny, do zoba-
czenia w Galerii Fotografii!
Wstęp wolny w reżimie sanitarnym, miej-
sce: Galeria Fotografii, Rynek 44, organiza-
tor: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.06.2021, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżają-
cych z całego Dolnego Śląska kolekcjone-
rów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wstęp..., miejsce: świdnicki Rynek, organi-
zator: KSJ

www.expressem.eu

także wiek obiektu oraz wysokość nakładów po-
niesionych przez właściciela w latach poprze-
dnich, ale przede wszystkim jego stan - dodaje
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Zarówno biskup Marek Mendyk z Diecezji
Świdnickiej, jak i biskup Waldemar Pytel z Die-
cezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, zostali poinformowani o propo-
zycji prezydent miasta odnośnie dofinansowa-
nia. Dzięki temu, świdnicka Katedra otrzyma,
jeśli radni przyjmą projekt uchwały, 500 tys. zł.
na prace konserwatorskie przy ołtarzu, a Kościół
Pokoju 500 tys. zł. na prace restauratorskie, kon-
serwatorskie i roboty budowlane budynku daw-
nej pastorówki. 

To nie jedyne pieniądze, jakie trafią do świd-
nickich zabytków. Propozycja prezydent miasta
do radnych dotyczyć będzie również dotacji na
prace remontowe dla 18 podmiotów: właściciela
willi Hanna przy ul. gen. Władysława Sikorskie-
go 1 oraz wspólnot mieszkaniowych przy uli-
cach: Bocznej 4, Bolesława Chrobrego 11, Dłu-
giej 26, Grodzkiej 22, Komunardów 20, Łukowej
14, Przechodniej 2-2a, Kazimierza Pułaskiego
26, Równej 14, Rynku 23a, gen. Władysława
Sikorskiego 5, Świętokrzyskiej 2, Trybunalskiej
8 i 12, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 i 3 oraz
Wrocławskiej 75. 

Przypomnijmy, że w 2014 roku 8 podmiotom
przekazano kwotę 406 800 zł. Ale już w kolejnym
roku wartość dotacji wyniosła ponad cztery razy
tyle. W 2015 roku udzielono dotacji 19 podmio-
tom na kwotę 1 838 032 zł. W 2016 roku dla 24
wnioskodawców wydatkowano z budżetu miasta
1 405 850 zł. W 2017 roku 1 426 885 zł przezna-
czono na wsparcie prac remontowych dla 17
obiektów. W 2018 roku prawie 3 miliony zł

trafiły do 29 wnioskodawców. W 2019 roku była
to kwota 1 160 573 zł przyznana 27 wnioskodaw-
com. W roku ubiegłym 8 podmiotów otrzymało
1 470 000 złotych.  

ŚWIDNICA FINANSUJE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV

Miasto od 2016 roku realizuje i finansuje
"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodaw-
czaka ludzkiego (HPV)". Obejmuje on między
innymi szczepienia dziewczynek zamieszkałych
w Świdnicy. Do końca czerwca można jeszcze
zarejestrować dziewczęta z rocznika 2007. 

- W ubiegłym roku szczepienia nie były pro-
wadzone, ponieważ na rynku nie były dostępne
szczepionki.W pierwszej kolejności zaszczepio-
ne zostaną więc czternastolatki, a następnie ko-
lejne roczniki - mówi Izabela Siekierzyńska, dy-
rektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw So-
cjalnych. 

Przeprowadzona zostanie także akcja eduka-
cyjno-informacyjnej dla dziewczynek i chło-
pców z rocznika 2007 oraz ich rodziców/opieku-
nów prawnych,łącznie jest to prawie1000 osób.
Szczepieniami planuje się objąć 250 dziewczy-
nek z tego rocznika .Koszt zadania szacowany
jest na poziomie 202 500 zł.

ciąg dalszy na str. 4
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Realizatorem programu szczepień jest Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MIESZ-
KO" Sp. z o. o., z siedzibą w Świdnicy przy ul.
Mieszka I 10. Rejestracja telefoniczna: 785 21 56
21 lub 74/ 856 87 87. Szczegółowe informacje
można również znaleźć na stronie:

http://www.nzozmieszko.pl/hpv
Szczepienie przeciwko HPV dziewcząt w

wieku od 11 do 15 lat istotnie zmniejsza ryzyko
wystąpienia u nich raka szyjki macicy. Na pełny
cykl szczepienia składają się trzy podania szcze-
pionki. Do tej pory, dzięki realizacji programu
udało się w Świdnicy zaszczepić 337 dziewczy-
nek.  Z zaj ęć  edukacyjnych skorzystało
ponad1600 osób. Zakres poruszanej tematyki
obejmuje m .in. podstawowe informacje o dro-
gach przenoszenia się HPV, zmniejszeniu ryzyka
zakażenia, możliwych powikłaniach zakażenia,
nowotworach związanych z HPV, jak również o
korzyściach wynikających ze szczepień. 

WSTĄP W NASZE SZEREGI -
ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM 

Już wkrótce Straż Miejska w Świdnicy ogło-
si nabór na stanowiska aplikanta w tutejszej jed-
nostce. Kandydat musi spełnić ustawowe wyma-
gania, to jest:

1) posiadać obywatelstwo polskie;
2) ukończone 21 lat;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) posiada co najmniej wykształcenie średnie
lub średnie branżowe;
5) cieszy się nienaganną opinią;
6) jest sprawna pod względem fizycznym i
psychicznym;
7) nie była skazana prawomocnym wyro-
kiem sądu za ścigane z oskarżenia publicz-
nego i umyślnie popełnione przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe;
8) ma uregulowany stosunek do służby woj-
skowej.
Czy praca w straży miejskiej należy do naj-

łatwiejszych? Na pewno NIE. Strażnicy pracują
w systemie 3-zmianowym, 7 dni w tygodniu. W
teren wychodzą niezależnie od panujących wa-
runków atmosferycznych.

Co oferuje straż miejska swoim pracowni-
kom?

Aplikant straży miejskiej otrzymuje wynagro-
dzenie zasadnicze oraz dodatek stażowy do wyna-
grodzenia zasadniczego w kwocie od 5 do 20% w
zależności od stażu pracy, dodatek za pracę w go-
dzinach nocnych, dodatkowe wynagrodzenie rocz-
ne ("trzynastka"), możliwość otrzymania nagród
uznaniowych, nagrody jubileuszowe, posiłki pro-
filaktyczne (od 1 listopada do 31 marca), inne
świadczenia wynikające z ustawy o pracownikach
samorządowych. Oprócz tego, pracownik Straży
Miejskiej w Świdnicy, może korzystać z dofinan-
sowań w ramach Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych, w tym dofinansowania do wcza-
sów organizowanych we własnym zakresie, dofi-
nansowania w okresie zwiększonych wydatków
w czasie świąt, skorzystania z pożyczki na re-

mont mieszkania, otrzymania bezzwrotnej zapo-
mogi losowej. 

31 MAJA - ŚWIATOWY 
DZIEŃ BEZ TYTONIU

Światowy Dzień bez Tytoniu został ustano-
wiony przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO) celem zwrócenia uwagi społeczeństwa
na skutki zdrowotne, społeczne i ekonomiczne
palenia papierosów oraz ze względu na rosnącą
liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze scho-
rzeniami wywoływanymi przez palenie papiero-
sów. Dzień ten ma również zachęcić do 24-go-
dzinnego okresu abstynencji od wszystkich form
konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Na całym świecie po papierosy sięga regular-
nie ponad miliard osób. Jeśli nie zostaną podjęte
pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030
tytoń może doprowadzić do zgonu ponad 8 mi-
lionów ludzi.

Co znajduje się dymie tytoniowym?
Dym tytoniowy zawiera około 4000 substan-

cji chemicznych, w tym około 40 rakotwórczych.
Dym papierosowy inhalowany przez palacza
wywiera szkodliwy wpływ na prawie wszystkie
organy: podrażnia błonę śluzową jamy ustnej,
przełyku i żołądka; ma właściwości alergizujące,
zatruwa układ oddechowy, sercowo-naczynio-
wy, nerwowy, trzustkę, pęcherz moczowy Dym
papierosowy ma również bardzo niekorzystny
wpływ na urodę. Dermatolodzy mówią wręcz o
"tytoniowej twarzy". Skóra jest niedotleniona, z
czasem cera staje się coraz bladsza i bardziej
poszarzała. Dzieje się tak, gdyż zapalenie papie-
rosa powoduje skurcz naczyń krwionośnych skó-
ry utrzymujący się do 90 minut.

Dlaczego palenie jest szkodliwe?
W 2019 roku do nałogowego (codziennego)

palenia przyznaje się ponad jedna piąta Polaków
- 21%. Badania pokazują, że nałogowymi pala-
czami częściej są mężczyźni niż kobiety (24%
wobec 18%).

Należy pamiętać, że uzależnienie od palenia
tytoniu w znacznym stopniu pogarsza jakość ży-
cia, powoduje liczne choroby układu oddecho-
wego, choroby układu krążenia oraz choroby
nowotworowe. Jest przyczyną większej liczby
zgonów niż AIDS, alkoholizm, wypadki samo-
chodowe, narkotyki, pożary, zabójstwa i samo-
bójstwa razem wzięte.

Palenie a ciąża
Palenie tytoniu przez matkę w czasie ciąży

jest przyczyną wielu powikłań u dziecka, gdyż
nie otrzymuje ono wystarczającej ilości tlenu,
który jest potrzebny do prawidłowego wzrostu i
rozwoju. Dziecko jest zmuszone do biernego
palenia - za pośrednictwem matki, płód narażony
jest na działanie szkodliwych substancji zawar-
tych w dymie. Noworodek o niższej masie uro-
dzeniowej jest bardziej podatny na choroby
wczesnodziecięce, w tym zespół nagłej śmierci
noworodków. Istnieje także zwiększone ryzyko
porodu przedwczesnego, powikłań ciąży a nawet
zgonu okołoporodowego. U dziecka nasilają się
także niektóre choroby odtytoniowe (np. zapale-
nie płuc, astma oskrzelowa, czy zapalenie ucha
środkowego). Również rozwój psychofizyczny
takiego dziecka jest opóźniony.

Palenie i używanie tytoniu a COVID-19
Naukowcy są zgodni -zarówno osoby palące

papierosy, jak i wapujące (używające papiero-
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XXIX FESTIWAL PIOSENKI PRZED-
SZKOLNEJ
08.06-09.06.2021, godz. 11:00
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w XXIX Festiwalu Piosenki Przedszkolnej.
Wstęp wolny w reżimie sanitarnym, miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: ŚOK

KONCERT - STREFA NISKICH CIŚ-
NIEŃ
11.06.2021, godz. 18:00
Strefa Niskich Ciśnień to projekt rawickich
muzyków: Krzysztofa Matysiaka, Mariusza
Kupczyka, Tomasza Dzikowskiego oraz Mi-
chała Dolnego, którego działalność w dużej
mierze związana jest z przestrzenią auto-
rskiego teatru, realizowanego wspólnie z ra-
wickim poetą Henrykiem Pawłowskim.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

PIOTR BAŁTROCZYK
25.07.2021, godz., 18:00
Są wciąż dla siebie zagadką, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz większym przekona-
niem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mięczaków.
Wstęp 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

XXII FESTIWAL BACHOWSKI ŚWID-
NICA
30.07-08.08.2021, godz. 18.00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ jako
ludzie na poziomie musimy robić rzeczy na
poziomie. Festiwal Bachowski w Świdnicy,
w Kościele Pokoju, w regionie - prosty, or-
ganiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako
międzynarodowa dziedzina sztuki, wzboga-
cona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Wstęp różne, miejsce: różne, organizator:
ŚOK

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

LOKOMOTYWA...
Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwar-
cie nowej, edukacyjnej wystawy Lokomoty-
wa -Dzieciom w Międzynarodowy Dzień
Dziecka 1 czerwca 2021 r.  o godz. 9 30  do
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzy-
nie Śląskiej. Wystawa to autentyczny pociąg
złożony z lokomotywy parowej (OKi2-27)
oraz 5 wagonów towarowych zainspirowana
wierszem Lokomotywa Juliana Tuwima.
Wiersz Lokomotywa po raz pierwszy wyda-
ny w 1938 roku, jest znany na całym świecie,
przełożony na kilka języków znakomicie
promuje dawne kolejnictwo. Wiersz opo-
wiada o lokomotywie parowej, która przy-
gotowuje się do odjazdu i w końcu wyrusza.



5www.expressem.eu www.expressem.eu



6www.expressem.eu www.expressem.eu

sów elektronicznych i ich nowatorskich wyro-
bów), znacznie ciężej przechodzą infekcje koro-
nawirusem. Niektóre badania wskazują na wy-
ższe ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u osób palą-
cych, ale wszystkie dowodzą ciężkiego przebie-
gu COVID-19 i większej częstości zgonów z
tego powodu u osób palących.

Na zaprzestanie palenia nigdy nie jest za
późno. Osoby uzależnione od tytoniu po pomoc
mogą zgłosić się do lekarza rodzinnego lub spe-
cjalistycznych poradni. Możliwość uzyskania
nieodpłatnej pomocy osobom palącym lub po-
szukującym pomocy dla swoich bliskich oferuje
również Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym
działająca pod numerami: 801 108 108.

WAŻNA INFORMACJA DLA NGO
Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w

projekcie: "Kluby Aktywności i Rozwoju - Świd-
nica i Wrocław" współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest
do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących
teren Powiatu Świdnickiego.

Grupą docelową do klubu są osoby z nie-
pełnosprawnością (w stopniu lekkim, umiarko-
wanym lub znacznym) które są:
◆ nieaktywne zawodowo (w wieku aktywności

zawodowej),
◆ w tym wywodzące się z obszarów zagrożo-

nych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
związku z rewitalizacją obszarów zdegrado-
wanych ,

◆ wielokrotnie wykluczonych,
◆ korzystające ze świadczeń PCPR i OPS.

Klub Aktywności i Rozwoju - Świdnica: II
edycja - XI.2020 - XII.2021.

Zajęcia w ramach Klubu Aktywności i Roz-
woju - Świdnica odbywają się w Świdnicy przy
ul. Wróblewskiego 4C-F.

W klubie prowadzone są zajęcia grupowe, w
ramach 3 pracowni: rehabilitacyjno-terapeutycz-
nej, aktywności społecznej, aktywności zawodo-
wej.

Kluby funkcjonują od poniedziałku do piąt-
ku, w godz.8.30-14.30.

W ramach projektu można skorzystać rów-
nież z:
◆ indywidualnego poradnictwa zawodowego,
◆ indywidualnego poradnictwa psychologicz-

nego,
◆ wsparcia trenera aktywności,
◆ wsparcia trenera pracy,
◆ wsparcia asystenta funkcjonalnego osoby z

niepełnosprawnością,
◆ szkolenia zawodowego,
◆ możliwości odbycia stażu zawodowego/za-

trudnienia,
◆ terapii psychospołecznej.

Dla każdego uczestnika projektu zaplanowa-
no kompleksowe i zindywidualizowane wspar-
cie obejmujące realizację usług aktywnej integra-
cji o charakterze co najmniej społecznym. Za-
pewniamy transport specjalistyczny oraz cate-
ring. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZ-
PŁATNY.

Więcej szczegółów na: 
www.eudajmonia.pl/index.php

OBCHODY DNIA EUROPY
 W PARTNERSKIM POWIECIE

BERGSTRASSE (NIEMCY)
8 maja, w partnerskim Powiecie Bergstrasse

w Niemczech, obchodzono Dzień Europy. Nie-
stety, przez sytuację epidemiczną, obchody zo-
stały zorganizowane w trybie on-line.

W ramach Dnia Europy specjalnie zaprosze-
ni goście opowiadali w nagranych materiałach
wideo o tym jak widzą przyszłość zjednoczonej
Europy po zakończonej pandemii koronawirusa.
Każda nadesłana wypowiedź w humorystyczny
sposób komentowana była przez znanego nie-
mieckiego komika.

Do nadesłania nagrania zaproszony został
także Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, który
przy okazji obchodów Dnia Europy skomento-
wał niedawne działania polskiego rządu dotyczą-
ce uchwalania budżetu unijnego.

ciąg dalszy ze str. 4

Oprócz pasażerów lokomotywa wiezie ła-
dunki, wśród, których znajdują się krowy,
konie, banany, fortepiany, armata, dębowe
stoły i szafy, słoń, niedźwiedź, żyrafy oraz
mnóstwo bagaży. Wszystkich pasażerów
spotkacie w nowo utworzonej interaktywnej
wystawie w wagonach towarowych oraz za-
bytkowym parowozie. 
Julian Tuwim to jeden z najchętniej czyta-
nych polskich poetów XX wieku, który pisał
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Do
dziś jego utwory wzruszają i bawią kolejne
pokolenia czytelników. 
Utwór stanowi wyraz zachwytu nad rozwo-
jem technologicznym. W czasach powstania
wiersza, stosowano lokomotywy parowe, w
których para pochodziła z kotła opalanego
węglem. Poeta podziwia moc maszyny, któ-
ra jest w stanie ciągnąć tak wiele ciężkich
wagonów. Lokomotywa przypomina Arkę
Noego, zawartość niektórych części pociągu
jest wprost absurdalna, co ma podkreślić
nieograniczone możliwości techniki. Nie ma
takiej rzeczy, której nie można by było prze-
transportować koleją.
Celem realizacji wystawy Lokomotywa
Dzieciom jest również promocja dziedzic-
twa przemysłowego w szczególności wśród
ich najmłodszych mieszkańców. 
 1 czerwca w dniu uroczystego otwarcia
wystawy po raz pierwszy po roku pandemii
prawie 200 dzieci z Gminy Jaworzyna Ślą-
ska wyjdą na wspólną wycieczkę i odwiedzą
miejsce, w którym ich dziadkowie ciężko
pracowali na kolei i wspólnie pod kierun-
kiem artysty- aktora  Darka Lech wyrecytują
wiersz i zwiedzą wystawę.  Będzie to niepo-
wtarzalna okoliczność na poznanie własne-
go dziedzictwa historii miasta, a przy tym
świetna okazja do zabawy. Będzie to pier-
wszy tak duży plener promujący czytelnic-
two i muzealnictwo w jednym. 
Wystawa od 1 czerwca będzie wystawą do-
stępną dla wszystkich odwiedzających Mu-
zeum Kolejnictwa na Śląsku.

MALARSTWO AKWARELOWE [war-
sztaty]
29 maja 2021, godz. 11:00 - 14:00
Wstęp wolny za zapisami, miejsce: Galeria
Fotografii, Rynek 44, Świdnica; organiza-
tor: ŚOK
Zajęcia skierowane są do wszystkich - za-
równo do początkujących, którzy marzyli o
rozpoczęciu swojej przygody z akwarelą,
jak i do bardziej zaawansowanych, chcących
wprowadzić coś nowego do swojej twórczo-
ści. Przychodzimy ze swoimi materiałami
do malowania (papier, farby, pędzle, ołó-
wek, spryskiwacz, pojemnik na wodę, czyli
wszystko to, co potrzebne będzie do malo-
wania).
Wstęp jest wolny, ale ze względu na ograni-
czoną liczbę miejsc, obowiązują zapisy:
m.ciucka@sok.com.pl

http://www.domsenioracm.pl
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W MBP...

FILIA NR 5 OTWARTA!
W poniedziałek, 24 maja odbyło się uroczy-

ste otwarcie nowej siedziby filii nr 5 Miejskiej
Biblioteki Publicznej, zlokalizowanej przy ul.
Morelowej 2a. Będzie to miejsce, które z pewno-
ścią spełni wszystkie oczekiwania miłośników
literatury.

W wydarzeniu udział wzięli: prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, jej zastę-
pcy Jerzy Żądło i Szymon Chojnowski, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ewa Cuban,
wieloletnia kierowniczka Filii nr 5 Iwona Wiś-
niewska oraz zaproszeni goście. - Bardzo się
cieszę, że w końcu nasze małe centrum kultury,
czyli nowa siedziba filii 5 na Kraszowicach zo-
stała otwarte. W bibliotece znajdziemy kilka
stref, które w pełni usatysfakcjonują naszych
czytelników. Wypożyczalnia ze zbiorami dla do-
rosłych, czytelnia z prasą, stanowiska kompute-
rowe i strefa dla najmłodszych gdzie czekają na
nich książki, gry, ściana pokryta farbą tablicową
i różne inne możliwości spędzania czasu z książ-
ką na wesoło. Do tego przytulny taras, który
wykorzystamy na chwilę z książką w wygodnym
leżaku, warsztaty czy spotkania z młodzieżą. Ru-
szamy już od dzisiaj i zapraszamy wszystkich
czytelników do korzystania z bogatego księgoz-
bioru i całej oferty biblioteki, codziennie w go-
dzinach od 9.00 do 17.00 - mówi dyrektor Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, Ewa Cu-
ban i dodaje: - W związku z otwarciem filii, już
w najbliższą sobotę zapraszamy na grę miejską -
Kierunek Morelowa. Zapisy trwają do czwartku,
27 maja. Więcej informacji można znaleźć tutaj

- Mam nadzieję, że będzie to centrum kultu-
ry, do którego będzie się przychodziło z przyje-
mnością. Kraszowice to piękna dzielnica, w któ-
rej przez ostatnie lata udało się sporo zrobić, a
nowa siedziba filii jest przysłowiową wisienkę na
torcie. Oprócz wyremontowanych dróg, wodo-
ciągów, ścieżek i tunelu, brakowało tak przyja-
znego miejsca, gdzie można realizować swoje
pomysły, projekty, gdzie można się spotykać i
skorzystać z dobrej lektury - dodaje prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Nowa siedziba biblioteki na Kraszowicach,
dysponuje ponad 90-metrową przestrzenią po-
dzieloną na kilka stref - wypożyczalnię, czytel-
nię, strefę dla dzieci oraz taras.

Zakres prac obejmował rozbudowę, przebu-
dowę i zmianę sposobu użytkowania budynku

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Przewidywany czas zajęć 11:00-14:00
Zajęcia odbędą się zgodnie obowiązującymi
obostrzeniami sanitarnymi.

"ANI ME, ANI BE" [spektakl familijny]
29 maja 2021, godz. 17:00 - 18:00
Wstęp: 12 zł, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury; organizator: ŚOK

Zwariowany profesor Decybeliusz i jego po-
układana asystentka Zosia zabiorą widzów
w świat pełen dźwięków. Przeżyją śmieszne,
ale i pełne grozy przygody. Do czego po-
trzebny im soniczny detonator? Dlaczego
krowa mieszka w laboratorium? I wreszcie,
czy uda im się naprawić nieudany ekspery-
ment i doprowadzić dźwiękowy świat do
porządku?
"Ani me, ani be" to autorska bajka inspiro-
wana i oparta na dźwiękach, które często
giną pośród codziennych obowiązków. Po-
zornie surowa scenografia, na oczach wi-
dzów zmienia się w magiczne laboratorium,
gdzie prawa fizyki nie zawsze działają tak
jak powinny.
W spektaklu wykorzystano grę światłem i
cieniem, a jak na historię o dźwiękach przy-
stało - są one nieodłącznym towarzyszem
teatralnego widowiska.

Reżyseria: Szymon Strużek
Czas trwania: około 45 minut.

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami i wytycznymi.

KINEMATOGRAF - WIECZORY
Z KINEM ROSYJSKIM

1 czerwca 2021 - 22 czerwca 2021
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,

Rynek 44, Świdnica; organizator: ŚOK

1 czerwca 2021, godz. 18.00

Program filmów krótkometrażowych (90
min.)

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo

NYYC  AY LD TE E
RM NAI A

TM YE W

D NA EK JA

www.akupunktura.org.pl



8www.expressem.eu www.expressem.eu

handlowego na miejską bibliotekę publiczną z
klubem seniora. Budynek zyskał nową elewację.
Przebudowano instalację wodociągową, kanali-
zację sanitarną, centralnego ogrzewania, a także
elektryczną. Wykonano nowy chodnik, trawnik
oraz przyłącza kanalizacji deszczowej.

Łącznie koszt prac to ponad 1 milion 100
tysięcy złotych, w tym remontu biblioteki to
ponad 640 tys. zł. Wykonawcą zadania był Za-
kład Ogólnobudowlany "REMECO" Spółka
Jawna Roman Waszczuk & Tomasz Waszczuk z
Wilkowa.

DZIEŃ DZIECKA 2021 
- RUSZA ZBIÓRKA!

Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka chce-
my OBDAROWAĆ podopiecznych Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE" wy-
jątkowymi upominkami. Poszukujemy więc
osób, które zdecydują się poprzeć i wesprzeć
NASZĄ AKCJĘ.

Chcesz dołączyć i sprawić dzieciom radość?
Nic prostszego! Czekamy na Wasze wspar-

cie!
Zbieramy najpotrzebniejsze rzeczy dla dzie-

ci w wieku 6 - 18 lat:
- książki - powieści, bajki, łamigłówki, krzy-

żówki, kolorowanki,
- gry planszowe,

klocki dla większych
dzieci, puzzle, zabawki
edukacyjne,

-materiały plastycz-
ne: kredki, flamastry,
kleje, farby, artykuły
kreatywne (koraliki,
druciki, filc, pianki, po-
mpony, brokat itp.).

Prosimy o przekazy-
wanie rzeczy nowych.

Na wszystkie poda-
runki - czekamy w sie-
dzibie Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Świd-
nicy (p. 302, II piętro)
do końca maja.

WSPÓLNYMI SI-
ŁAMI, możemy zdzia-
łać naprawdę bardzo du-
żo  i WYWOŁAĆ
UŚMIECHY - na twa-
rzach wielu dzieci.

"KIERUNEK
MORELOWA" -

GRA TERENOWA
- ZAPROSZENIE

Z okazji otwarcia
nowej siedziby Filii nr 5
zapraszamy Państwa do
wzięcia udziału w zaba-
wie - grze terenowej
"Kierunek Morelowa"!

Regulamin "Kierunek Morelowa" - gra tere-
nowa
1. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publi-
czna w Świdnicy.
2. Gra organizowana jest z okazji otwarcia nowej
siedziby Filii nr 5.
3. Drużyny mają do przebycia drogę ulicami
dzielnicy Kraszowice. Po drodze czeka na nich
osiem zadań do wykonania.
4. Drużyny:
- W skład Drużyny musi wchodzić co najmniej
jedna osoba pełnoletnia;
- Drużyna może liczyć maksymalnie trzy osoby;
- Do Gry może się zgłosić max. 10 drużyn (obo-
wiązuje kolejność zgłoszeń).
5. Zgłoszenie:
Każda z Drużyn musi dokonać zgłoszenia po-
przez złożenie "Karty Zgłoszenia Drużyny" oraz
załączone zgody (załącznik 1):
- osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Mło-
dzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Świdnicy
lub
- e-mailowo na adres: stronawww@mbp.swidni-
ca.pl
6. Uczestnicy Gry zobowiązani są utrzymywać
dystans społeczny oraz używać maseczek
ochronnych (w pomieszczeniu). Warunkiem
wzięcia udziału w Grze jest wypełnienie zgody
(załącznik 2) umożliwiającej Organizatorowi
udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sani-
tarnemu i służbom porządkowym danych osobo-
wych uczestników imprezy (przechowywane
przez organizatora przez 2 tygodnie) - w przy-
padku dziecka - wypełnia rodzic. Uczestnik jest

ciąg dalszy ze str. 7

Policzenko, T. Wigel, I. Kirejewa, Z. Dży-
dżyława, I. Chodiusz, M. Miesteckij
Po raz drugi gościmy w Świdnicy filmy mło-
dych rosyjskich reżyserów związanych z
Moskiewskim festiwalem OSIEŃ Kinofest.
Samotność, przyjaźń i miłość - oto trójkąt, w
którym wirują akcje lakonicznych, zabaw-
nych i nieco melancholijnych filmików
twórców, których pełnometrażowe obrazy
należą 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 dwor-
cu zatrzymał się pociąg, który dotąd nigdy w
tym miejscu nie stawał. Mało tego, na nocnym
peronie ląduje piękna kobieta z rodzaju tych,
co nigdy nie oddalały się od Bukaresztu. 
Nauczyciel Marian Miroju udziela pięknej
Monie schronienia na noc. Młodzi ludzie
uświadamiają sobie wzajemną miłość i po-
stanawiają nie rozstawać się. Wstaje jednak
dzień i po piękną przybyszkę przyjeżdża jej
przyjaciel.

22 czerwca 2021, godz. 18.00

Kozakow - Pokrowska brama - 1983 - 1 i 2
cz. (132 min.)
Najweselsza, a może i najlepsza, filmowa
rekonstrukcja moskiewskiego życia w la-
tach pięćdziesiątych. Ulica Pokrowska i po-
bliskie zaułki z ich kulturą "podwórkową",
znaną każdemu, kto mieszkał w większym
mieście. Wielkie wielorodzinne mieszkania,
w których sąsiedzi są prawie rodziną.
Nostalgiczny, nierealnie dobrotliwy świat
prawdziwych, lecz bezbolesnych, drama-
tów, złożonych, lecz nieszkodliwych, spi-
sków. "Wakacyjny nastrój wiosennego wie-
ku" - tak opisał atmosferę filmu autor scena-
riusza Leonid Zorin.

http://www.bojero.com.pl


również zobowiązany do wypełnienia pisemne-
go oświadczenia, że według swojej najlepszej
wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przeby-
wa na kwarantannie lub pod nadzorem epide-
miologicznym (w przypadku dziecka - wypełnia
rodzic). Organizator zastrzega sobie możliwość
odmowy uczestnictwa w Grze osobom z objawa-
mi chorobowymi (kaszel, katar itp.).
7. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń:
27.05.2021 r. (czwartek).
8. Gdzie, kiedy i o której startujemy:
- miejsce: ul. Kraszowicka 55 (stara siedziba Filii
nr 5)
- data: 29.05.2021 r. (sobota)
- godzina: 11.00
9. Start:
Każda Drużyna pojawia się przy starej siedzibie
Filii nr 5 (ul. Kraszowicka 55), po krótkim wstę-
pie i omówieniu zasad Gry otrzymuje "mapkę"
oraz potrzebne materiały do wykonywania za-
dań.
10. Czas trwania gry:
Optymalny czas trwania gry: 1,5 godz. (11.00-
12.30). Każda z drużyn musi dotrzeć do nowej
siedziby Filii nr 5 do godziny 12:30 (niezależnie
od ilości rozwiązanych zadań).
11. Na każdym punkcie na Uczestników będzie
czekało polecenie do wykonania oraz wskazów-
ka, która będzie kluczowa do rozwiązania ostat-
niego zadania. Drużyny muszą oddać swoje
"mapki", na których organizatorzy wpiszą godzi-
nę zakończenia gry. Wygrywa drużyna, która
poprawnie udzieli najwięcej dobrych odpowie-
dzi i wykona ostatnie zadanie w najkrótszym
czasie.
12. Wyniki:
Wyniki gry zostaną ogłoszone tego samego dnia,
tj. 29.05.2021 r., do godz. 14.00 (po sprawdzeniu
"mapki" przez jury).
13. Nagroda:

Na Uczestników oraz Zwycięzców czekają na-
grody rzeczowe.
14. Jury jest powoływane przez organizatorów, a
jego werdykt jest nieodwołalny. Organizator za-
strzega sobie prawo do odwołania Gry.

KONCERT - STREFA NISKICH
CIŚNIEŃ - ZAPROSZENIE

Strefa Niskich Ciśnień to projekt rawickich
muzyków: Krzysztofa Matysiaka, Mariusza Ku-
pczyka, Tomasza Dzikowskiego oraz Michała
Dolnego, którego działalność w dużej mierze
związana jest z przestrzenią autorskiego teatru,
realizowanego wspólnie z rawickim poetą Hen-
rykiem Pawłowskim. Można uznać, że to właśnie
doświadczenia nabyte podczas pracy przy spe-
ktaklach wypracowały styl zespołu, jego wielo-
warstwowe brzmienie oraz ilustracyjny chara-
kter. Obecnie grupa promuje instrumentalny ma-
teriał zatytułowany Hyperborea, będący muzy-
czną opowieścią o krainie wiecznej szczęśliwo-
ści, do której powstania inspiracją było malar-
stwo Tomasza Bzdęgi, a konkretnie wystawa o
tym samym tytule.

Hyperborea - w mitologii greckiej legendar-
na kraina, która miała znajdować się daleko na
nieokreślonej północy, za siedzibą wiatru pół-
nocnego - Boreasza. Była to w wierzeniach Gre-
ków kraina wiecznej szczęśliwości, coś w rodza-
ju raju na ziemi, o błogosławionym klimacie,
dającym bez wysiłku wszystko, co trzeba. Jej
mieszkańcy, Hiperborejczycy, prowadzili bez-

troskie i szczęśliwe ży-
cie, wolne od chorób i
cierpień, a nasyciwszy
się nim, odbierali je so-
bie skacząc ze skały w
morze.

Zespół występuje w
następującym składzie:
Krzysztof Matysiak -
klarnet basowy, sam-
pler, looper, klawisze
Mariusz Kupczyk - gita-
ra basowa
Tomasz Dzikowski - gi-
tara
Michał Dolny - perkusja

Koncert odbędzie
się: 11 czerwca 2021
(piątek) o godz. 18:00

Plac z dzikami przy
Miejskiej Bibliotece
Publicznej

OSiR informuje...
WRÓCIŁY

CZWARTKI
LEKKOATLE-

TYCZNE!
Było zagrożenie od-

wołania zawodów z po-
wodu gwałtownych
opadów deszczu, ale
ostatecznie tuż po go-
dzinie 17.00 nad Sta-
dion Miejski im. Janu-
sza Kusocińskiego wy-
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ŚWIDNICKI OŚRODEK
KULTURY

OGŁASZA KONKURS
SZTUKA TEATRALNA -

ALCHEMIA TEATRALNA 2021

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o
szeroko rozumianej tematyce współczes-
nej, nigdzie dotąd niepublikowany i niena-
gradzany, będący oryginalnym dziełem
autora (adaptacje nie będą przedmiotem
konkursu).
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych (kl. VIII), szkół śred-
nich oraz osób dorosłych (+19 lat).
3. Jeden autor może zgłosić do konkursu
wyłącznie jeden utwór.
4. Przedmiotem konkursu nie są utwory au-
torstwa zbiorowego.
5. Utwór wydrukowany i podpisany należy
przesłać z dopiskiem "konkurs na sztukę
teatralną" na adres: Świdnicki Ośrodek Kul-
tury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy
również przesłać wersję elektroniczną tekstu
na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie
wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej
adresy do 8 czerwca 2021. W przypadku
przesyłek listowych decyduje data stempla
pocztowego.
Praca (napisana czcionką Times New Ro-
man, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć
maksymalnie 10 stron w przypadku ucz-
niów szkół podstawowych oraz maksy-
malnie 20 stron w przypadku licealistów i
dorosłych.
4. Utwory nieodpowiadające powyższym
warunkom nie będą przedmiotem oceny.
5. Organizator informuje, że wszystkie na-
desłane prace konkursowe przed przeka-
zaniem ich do oceny Jury poddane zostaną
anonimizacji w sposób uniemożliwiający
identyfikację autorów. Dopiero po cało-
ściowej ocenie nadesłanych prac Organi-
zator umożliwi Komisji identyfikację au-
torów.
6. Z chwilą zgłoszenia utworu do konkur-
su, każdy uczestnik wyraża zgodę na nie-
wyłączne, nieograniczone czasowo i tery-
torialnie korzystanie z utworu przez Orga-
nizatora.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez
do dnia 30.06. 2021.
8. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody
konkursu - I w kategorii szkól podstawo-
wych (kl. VIII),
I w kategorii szkół średnich, I w kategorii
dorosłych - po 600 zł każdej kategorii.
Jednocześnie Jury zastrzega sobie możli-
wość innego podziału nagród.
9. Organizator nie zwracają nadesłanych
prac.
10. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła
formularz zgłoszeniowy wraz z informacją
RODO (info: www.alchemiateatralna.pl,
www .sok.com.pl)
11. Wszystkich informacji na temat konkur-
su udziela koordynator projektu Halina Szy-
mańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel.
748515653.

http://www.bojero.com.pl


szło słońce pierwsza po przerwie edycja Świd-
nickich Czwartków Lekkoatletycznych odbyła
się zgodnie z planem. Na starcie stanęło 120
osób!

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to
wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biego-
wej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy,
Urzędu Miejskiego w Świdnicy i Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej Księstwa Świdnicko-Ja-
worskiego.

Na dzieci i młodzież czekało 10 biegów na
dystansach od 60 do 1200 metrów. Dla najle-
pszych były drobne upominki, dla wszystkich
słodki poczęstunek i dobra zabawa. Udział w
zajęciach był bezpłatny.

Kolejny Świdnicki Czwartek Lekkoatletycz-
ny już 10 czerwca o godzinie 17.00. To wydarze-
nie będzie połączone z "Europejską Milą". To
projekt realizowany przez ISCA we współpracy
organizacjami sportowymi z całej Europy, dofi-
nansowany ze środków Erasmus+.

Szczegółowe wyniki zawodów można
znaleźć na fb Świdnickiej Grupy Biegowej

Polonia informuje...

MŁODZICY ZGARNĘLI KOMPLET
PUNKTÓW

Szóste zwycięstwo z rzędu stało się faktem.
Piłkarze Polonii-Stali Świdnica z ligi dolnoślą-
skiej młodzików występujący pod wodzą trenera
Mariusza Krupczaka pokonali na własnym trenie
FC Academy Wrocław. Po wygraną sięgnęła też
nasza druga ekipa z ligi okręgowej. Podopieczni
Jakub Rosiaka ograli z kolei Górnika Wałbrzych.

- Zwycięstwo nie przyszło nam łatwo. Dru-
żyna FC Academy grała do pewnego momentu
bardzo dobrze, a ich bramkarze przez długi czas
spisywali się świetnie. Uważam, że ten zespół
zasługuje na wyższe miejsce i więcej zdoby-
tych punktów. Tym bardziej cieszy mnie fakt,
że po raz kolejny nie straciliśmy gola... Przed
nami kolejne mecze z trudnymi rywalami. Jeśli
będziemy odpowiednio skoncentrowani i
wszystko w naszych głowach będzie poukła-
dane, to postaramy się o dobrą grę - skomento-
wał mecz trener Polonii-Stali Świdnica Ma-
riusz Krupczak. Biało-zieloni po dwóch trafie-
niach Szymona Manijaka i jednym golu Łuka-
sza Kuliga wygrali z FC Academy Wrocław
3:0. Świdniczanie z sześcioma zwycięstwami
i dwoma remisami są liderami tabeli ligi dolno-
śląskiej młodzików. 

Polonia-Stal Ś-ca - FC Academy Wrocław 
3:0 (1:0)

Polonia-Stal: Sikora, Migas, Szeremeta, Urbań-
czyk, Redlica, Kulig, Duda, Dudek, Kuśnierz,
Marczak, Waśniowski, Wacht, Politański, Koło-
dziejczyk, Kaźmierczak, Pierzchała, Manijak,
Łabędź.

***
Niezłe zawody rozegrała także nasza druga,

młodziutka drużyna Polonii-Stali Świdnica z ligi
okręgowej młodzików. Podopieczni Jakuba Ro-
siaka grający w większości dolnym rocznikiem
młodzika, a także zawodnikami z kategorii wie-
kowej orlików podejmowali na swoim terenie
Górnika Wałbrzych. Miejscowi zasłużyli na
triumf, ale na zwycięskie trafienie czekali bardzo
długo, bo do 56. minuty. Wtedy to na listę strzel-
ców wpisał się Paweł Łabędź. Nasza ekipa obe-
cnie plasuje się w ligowej tabeli na trzecim sto-
pniu podium. 
Polonia-Stal Świdnica - Górnik Wałbrzych 

1:0 (0:0)
Polonia-Stal: Oleś, Mrzygłód, Monica, Mazur,
Kozar, Jeziorny, Szukalski, Łabędź, Jedliński,

Szeremeta, Redlica, Kiliszewski, Wacht, Hajdu-
ga, Zienkiewicz, Kuśnierz, Kołodziejczyk.

źródło: poloniastal.swidnica.pl

WZIĘLI REWANŻ NA PARASOLU
Tempa w ostatnich dniach nie zamierzają

zwalniać również trampkarze Polonii-Stali
Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Drużyna trenera
Piotra Krygiera rywalizująca w stawce najlepszej
ósemki zespołów na Dolnym Śląsku po ostatnim
zwycięstwie i remisie ze Śląskiem Wrocław SA,
tym razem mierzyła się z Parasolem Wrocław. 

Biało-zieloni rozegrali przy ulicy Lotniczej
świetne zawody, rewanżując się przeciwnikom za
porażkę 3:6 poniesioną na głównej płycie Świd-
nickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Tym razem
górą byli świdniczanie. Do przerwy było 2:0 po
golach Huberta Lipińskiego i Alexa Kindela. Po
powrocie na boisku gospodarze zdołali zmniej-
szyć straty po skutecznie wykończonej akcji
przez Macieja Kapłona. Ostatnie słowo tego dnia
należało do gości. Na 3:1 wynik spotkania ustalił
Eryk Korab. Po tym spotkaniu nasi piłkarze
wciąż plasują się na piątej pozycji w tabeli I ligi
wojewódzkiej trampkarzy - najwyższej klasie
rozgrywkowej na Dolnym Śląsku. Po ostatnim
triumfie mamy tyle samo punktów, co nasz ostat-
ni przeciwnik - Parasol Wrocław, który jest
czwarty. 

Parasol Wrocław - Polonia-Stal Świdnica 
1:3 (0:2)

Polonia-Stal: Widła, Taratuta, Stańczak, Pawlik,
Paliński, Lipiński, Król, Korab, Kindel, Hol-
band, Dudzic, Zawiła, Zaczyński, Safian, No-
wak. 

***
Bez punktów ostatni weekend kończyła dru-

ga drużyna Polonii-Stali Świdnica z II ligi woje-
wódzkiej trampkarzy. Zespół Oskara Wajdzika w
rozgrywkach na szczeblu dolnośląskim ma prze-
de wszystkim zbierać kolejne piłkarskie szlify w
starciu z wymagającymi rywalami. Młodzi bia-
ło-zieloni ulegli w swoim ostatnim występie
Górnikowi Nowe Miasto Wałbrzych w stosunku
0:4.   

Polonia-Stal II Świdnica - Górnik Nowe
Miasto Wałbrzych 

0:4 (0:1)
Polonia-Stal: Janas, Wiatrowski, Matyszczyk,
Malinowski, Sauter, Kędzior, Jurczak, Kula,
Sztabiński, Cybruch, Choromański, Sahaidak,
Taratuta, Król, Bereś, Zaczyński, Safian. 

źródło: poloniastal.swidnica.pl

ZNÓW ZAAPLIKOWALI
RYWALOM PIĘĆ GOLI WIĘCEJ
Kolejny, fantastyczny mecz w ramach roz-

grywek ligi dolnośląskiej  zanotowali juniorzy
młodsi Polonii-Stali Świdnica. Po środowym
triumfie  w wymiarze 5:0 nad Śląskiem Wrocław,
tym razem biało-zieloni nie dali  najmniejszych
szans na swoim terenie Parasolowi Wrocław.

Gospodarze napoczęli przeciwników już w
pierwszych minutach. Strzelanie w  tym spotka-
niu rozpoczął Emil Migas, a w krótkim odstępie
czasu ten sam  zawodnik ostemplował jeszcze
poprzeczkę wrocławskiej bramki. W 30.  minu-
cie było już 2:0, kiedy to bramkarza wrocławian
pewnym strzałem z  okolicy pola karnego poko-
nał Paweł Michta. Jeszcze przed przerwą nas

młodzi piłkarze grający w pierwszej części gry z
wiatrem podwyższyli na  3:0. Autorem trafienie
był Jakub Solarza. Po zmianie stron przyjezdni
rozpoczęli od zmniejszania strat. Zrobili to dość
szybko, bo już w 48.  minucie. Michała Przybo-
rowskiego pokonał Kamil Szewczyk i zrobiło się
3:1 dla miejscowych. Ta sytuacja tylko podraż-
niła biało-zielonych. W  drugiej dwa trafienia
dołożył jeszcze Jakub Solarz, po jednym strzelili
Kacper Szewczyk i Marek Bujak. W tak zwanym
międzyczasie Kamil Szewczyk  skompletował
dublet, pakując futbolówkę do sieci po raz drugi.
Skończyło  się jednak wysokim zwycięstwem
świdniczan, bo triumfem w wymiarze 7:2.  Pod-
opieczni trenera Grzegorza Borowego z trzema
wygranymi i jednym  remisem plasują się na
podium ligi dolnośląskiej juniorów młodszych,
ustępując miejsca tylko drużynom FC Academy
Wrocław i Miedzi Legnica.

Polonia-Stal Świdnica - Parasol Wrocław 
7:2 (3:0)

Polonia-Stal:  Przyborowski (46’ Telicki), Sta-
roń, Ratajczak, Kruczek, Bujak, M. Solarz  (75’
Kaźmierczak), Gliwa (55’ Kałwak), Michta (60’
Duma), J. Solarz,  Migas (55’ Czochara), Król
(60’ Szewczyk).

źródło: poloniastal.swidnica.pl

DERBOWE STARCIE DLA
JUNIORÓW POLONII-STALI!

Pewnym zwycięstwem biało-zielonych choć
tylko różnicą dwóch goli zakończył się mecz ligi
dolnośląskiej juniorów pomiędzy Lechią Dzier-
żoniów a Polonią-Stal Świdnica. Bardzo dobrze
dysponowani świdniczanie ograli na wyjeździe
rywala zza miedzy 4:2!

Podopieczni trenera Sebastiana Błaszczyka
mieli swoje argumenty żeby wygrać to spotkanie
wyżej, ale brakowało najczęściej wykończenia.
Do przerwy było 1:0, a bramkarza rywali poko-
nał Michał Madziała. Po zmianie stron na 2:0
podwyższył Ksawery Istelski. Na kwadrans
przed końcem gospodarze złapali kontakt po nie-
co kontrowersyjnym rzucie karnym i trafieniu
Jakuba Kozłowskiego. W ostatnich kilkunastu
minutach padły jeszcze trzy gole. Najpierw bia-
ło-zieloni wrócili na dwubramkowe prowadze-
nie po kolejnej próbie Istelskiego, na 2:3 strzelił
Dominik Jagielski, lecz ostatnie słowo należało
do juniorów starszych Polonii-Stali Świdnica. W
doliczonym czasie gry końcowy rezultat ustalił
Jan Koczut, a pojedynek zakończył się naszym
zwycięstwem w wymiarze 4:2! Nasi piłkarze
po 25. kolejkach plasują się na jedenastej loka-
cie w tabeli. Starty do wyprzedzających nas
zespołów są coraz mniejsze. W najbliższą śro-
dę, 26 maja biało-zieloni zagrają o 16.00 na
własnym obiekcie z dziesiątym w stawce Pia-
stem Żmigród. Obie drużyny w tabeli dzieli
zaledwie punkt. 
Lechia Dzierżoniów - Polonia-Stal Świdnica 

2:4 (0:1)
Polonia-Stal: Doliński, Dżugaj, Żukowski, Tra-
garz, Lepak-Przybyłowicz (90’ Zalewski), Czar-
ny, Sieradzki, Madziała (90’ Koczut), Istelski,
Hruszowiec (82’ Hawryluk), Reczyński (46’
Krakowski).    

źródło: poloniastal.swidnica.pl

STRAŻMIEJSKA interweniowała...
15.05.2021r. godz. 8.05 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące spożywania alkoholu w
Parku Centralnym przez trzech mężczyzn.
Skierowani na miejsce funkcjonariusze
szybko zlokalizowani miejsce libacji alkoho-
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lowej. Wszyscy biesiadnicy zostali ukarani
mandatami karnymi.

15.05.2021r. godz. 8.11 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkańca miasta doty-
czące poważnego zagrożenia w ruchu drogo-
wym na skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej i
Łącznej.  Zgłaszający twierdził, że w jezdni
jest odkryta studzienka kanalizacyjna i w
każdej chwili może w nią wpaść jakiś pojazd.
Na miejsce skierowano patrol straży miej-
skiej. Funkcjonariusze potwierdzili zgłosze-
nie. Strażnicy odnaleźli pokrywę i obsadzili
ją we włazie.

15.05.2021r. godz. 9.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące spożywania alko-
holu na placu zabaw przy Placu Drzymały.
W grupie tej znajdowała się również kobieta
z małym dzieckiem. Skierowany na miejsce
patrol częściowo potwierdził zgłoszenie.
Kobieta nie spożywała alkoholu i była
trzeźwa. Pozostałe osoby zostały ukarane
mandatami karnymi.

19.05.2021r. godz. 9.27 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkańca naszego mia-
sta dotyczące mycia pojemników na odpady
bezpośrednio na jezdni. Jak ustalono do my-
cia używane są środki ekologiczne, które
mogą być stosowane w takich warunkach.

19.05.2021r. godz. 13.24 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące spożywania alkoholu na
jednym z peronów dworca PKP Świdnica
Miasto. Skierowani na miejsce strażnicy wy-
jaśnili podróżnemu, że peron nie jest miej-
scem przeznaczonym do spożywania alko-

holu. Interwencję zakończono wystawie-
niem mandatu karnego.

źródło: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
4 CZERWCA URZĄD
BĘDZIE NIECZYNNY

W związku z obniżeniem w 2021 roku wy-
miaru czasu pracy z powodu święta przypadają-
cego w sobotę 1 maja, ustala się dzień 4 czerwca
2021 roku dniem dodatkowo wolnym od pracy
dla pracowników Urzędu Gminy Świdnica. Ma-
jąc na względzie powyższe informujemy, że w
każdy wtorek obsługa klientów prowadzona jest
w godz. 7.30.-17.00. 

WYSTARTOWAŁ KONKURS
ROLNIK W NOWEJ
PERSPEKTYWIE 

Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy-
pomina i zachęca do wzięcia udziału w konkur-
sie"Rolnik w nowej perspektywie".

Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu,
który będzie głosem w dyskusji na temat nowego
programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-
2027 - jakie wiążą się z nią nadzieje, jakie ocze-
kiwania, jaki będzie ona miała wpływ na rozwój
obszarów wiejskich.

Na prace konkursowe organizatorzy czekają
do 11 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na www.arimr.gov.pl

KRYSPIN PROMOWICZ
LAUREATEM

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO

Uczeń klasy II b Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Pszennie - Kryspin Pro-
mowicz - zwyciężył w swojej kategorii wiekowej
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod
nazwą "Zagrajmy w Zielone". Zadaniem konkur-
sowym było stworzenie EKO-LUDZIKA. 

DOŻYNKI GMINNE 
W JAGODNIKU.

WSPÓŁGOSPODARZAMI BĘDĄ
MIESZKAŃCY 2 SOŁECTW:

MIŁOCHOWA I JAGODNIKA 
Gmina Świdnica ma szczególne powody do

uroczystego dziękczynienia za plony ziemi. To
największa gmina rolnicza w powiecie świdnic-
kim. W tym roku współgospodarzami doroczne-
go święta plonów będą mieszkańcy dwóch so-
łectw: Miłochowa i Jagodnika. Główne uroczy-
stości planowane są na boisku sportowym w
Jagodniku, w niedzielę 29 sierpnia 2021 r.

Rok 2020 był wyjątkowy pod względem or-
ganizacji wielu uroczystości, szczególnie tych
dot. imprez. Dlatego też jeżeli obostrzenia w
zakresie COVID-19 będą dopuszczały organiza-
cję imprezy masowej, planujemy powrócić do
pięknej tradycji dziękczynienia za zebrane plony.
Z prezentacją straganów i przede wszystkim z
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większym udziałem mieszkańców i zaproszo-
nych gości. W przypadku utrzymania się obe-
cnych wytycznych związanych z pandemią koro-
nawirusa dożynki gminne będą miały ograniczo-
ny program, wzorem roku ubiegłego. Niemniej
jednak odbędą się na boisku sportowym w Jagod-
niku w ostatnią niedzielę sierpnia. 

O BIEŻĄCYCH I PLANOWANYCH
ZADANIACH 

Aktualny stan realizacji bieżących inwesty-
cji, etapy rozpoczętych i planowanie kolejnych
przetargów, raport o stanie gminy za rok 2020,
omówienie szczegółów dotyczących zbliżającej
się XLI sesji Rady Gminy Świdnica, podczas
której odbędzie się głosowanie w sprawie udzie-
lenia absolutorium. Organizacja letniego wypo-
czynku w gminie Świdnica, przygotowania do
zakończenia roku szkolnego 2020/21, wręczenie
stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia spor-
towe, omówienie zadań dot. organizacji dożynek
gminnych. To jedne z wielu punktów dzisiejszej
narady, którą wójt gminy Świdnica Teresa Mazu-
rek regularnie odbywa z kierownikami działów
urzędu oraz dyrektorami i kierownikami gmin-
nych jednostek organizacyjnych.

UCZNIOWIE ZE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W PSZENNIE Z

WIELKIM SERCEM 
akcji wraz ze zgromadzoną pomocą Ucznio-

wie klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Pszennie pokazali swoje wielkie
serca i chęć niesienia bezinteresownej pomocy.
Zorganizowali zbiórkę karmy i najpotrzebniej-
szych przedmiotów, takich jak koce, smycze,
miski na jedzenie. Zebrane produkty przekazane
zostały czworonogom ze Schroniska dla Bezdo-
mnych Zwierząt w Świdnicy.

"Pragniemy podziękować wszystkim, którzy
wsparli akcję i podarowali zwierzętom wiele wspa-
niałych rzeczy! Jesteście wspaniali i po raz kolejny
pokazujecie, że potrafimy pomagać!" - czytamy na
facebookowym profilu szkoły. Brawo!

KOLEJNE DROGI GMINNE
ZOSTANĄ WYREMONTOWANE
Trwają prace przy realizacji zadania "Prze-

budowa dróg gminnych w miejscowości By-
strzyca Górna". W ramach zadania realizowane
są dwie drogi.

1. Droga dojazdowa do pompowni wody,
działka nr 208/16 - na odcinku o długości 125 mb
wykonana droga o nawierzchni tłuczniowej.

2. Droga do terenów mieszkaniowych na
granicy obrębów Burkatów - Bystrzyca Górna,
działka nr 242 - na odcinku 250mb wykonana
zostanie droga o nawierzchni z kostki betonowej
i płyt betonowych ażurowych na podbudowie
kamiennej z niezbędnym odwodnieniem. Obec-
nie wykonane jest ok. 50% drogi.

Zadanie realizowane jest ze środków włas-
nych Gminy Świdnica. Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stańczyk"  ze
Świebodzic. Wartość robót obu zadań wyniesie
ok. 170 tys. zł. Planowany termin oddania do
użytku dróg to 30 lipiec 2021 r .

Remont drogi w Bystrzycy GórnejRemont
drogi w Bystrzycy Górnej

W OPOCZCE POWSTAJE
BUDYNEK ŚWIETLICY Z SZATNIĄ

SPORTOWĄ
Prace budowlane i montaż dach oraz znosze-

nie ścianek działowych - na tym etapie jest obe-

cnie budowa świetlicy z szatnią sportową oraz
pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym w
Opoczce. Będzie to obiekt o podwyższonych
parametrach charakteryzacji energetycznej.

Wykonano już między innymi instalacje
podposadzkowe i przyłącze wodociągowe. Pla-
nowany termin zakończenia prac budowlanych -
listopad 2021 r.

Koszt inwestycji to 2,6 mln zł w tym 1,3 mln
zł wynosi dotacja unijna w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-2020.

TRWA BUDOWA DROGI GMINNEJ
W WITOSZOWIE DOLNYM 

Trwają prace związane z budową drogi
gminnej w Witoszowie Dolnym. Po zakończo-
nym montażu uzbrojenia podziemnego i wyko-
naniu stabilizacji podbudowy spoiwem hydrau-
licznym, przyszedł czas montaż obrzeży oraz

prace związane z wykonaniem infrastruktury
kanalizacyjnej, deszczowej i sanitarnej.

Dla przypomnienia. Zakres zadania, poza
wykonaniem nawierzchni asfaltowej, obejmuje
także wykonanie pełnej infrastruktury wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, a także oświetlenia. War-
tość inwestycji to ok. 2 600 tys. zł z czego 1 759
tys. zł, to rządowe środki z Funduszu Dróg Sa-
morządowych.

ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ 
W PRZEDSZKOLU 

W BYSTRZYCY DOLNEJ
20 maja przypada Światowy Dzień Pszczół.

Z tej okazji w Publicznym Przedszkolu w By-
strzycy Dolnej przeprowadzone zostało wiele
działań, których celem było budzenie świadomo-
ści u dzieci o pożyteczności pszczół, pokonywa-
nie strachu przed tymi pożytecznymi owadami,
ale również pomoc pszczołom w ich przetrwa-
niu.

Podążając za myślą Alberta Einsteina ,że
,,Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi
pozostaną tylko cztery lata życia; nie ma więcej
pszczół, nie ma więcej zapylania, nie ma więcej
roślin, nie ma więcej zwierząt, nie ma więcej
ludzi..." przedszkolaki podjęły działania w celu
ich bliższego poznania. 

ciąg dalszy ze str. 11
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 Z tej okazji W przedszkolu gościła pani
Pszczółka - Mistrz Pszczelarstwa, która przedsta-
wiła dzieciom krótkie życie, ale wielką misję
jednej małej pszczółki od urodzenia aż do śmier-
ci. Dzieci miały okazję spróbować różnych ga-
tunków miodu, obejrzeć i przymierzyć strój
pszczelarza, poznać budowę ula, przekonać się
do czego służą ramki w ulu i poczuć zapach
prawdziwego, pszczelego wosku.

Grupy starszych przedszkolaków wykonały
własnoręcznie poidełka dla pszczół pod czujnym
okiem zaproszonego gościa oraz posadziły mio-
dodajne rośliny.

Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja ,,pszcze-
larstwa" pozwoli rozwiać stereotypy i lęki dzieci,
pozwoli im zrozumieć jakim dobrodziejstwem
dla człowieka są pszczoły, jak duży jest ich wkład
w nasze życie i zdrowie, a na  przyszłość wyzwo-
li w nich świadomych przyjaciół pszczół, bo bez
pszczół, nie ma nas - mówi Beata Klęsk-Naza-
rko, dyrektor Publicznego Przedszkola w By-
strzycy Dolnej. 

PREMIE DLA MŁODYCH
ROLNIKÓW-WNIOSKI 

DO 30 CZERWCA 
Termin przyjmowania wniosków w ramach

dwóch poddziałań finansowanych z budżetu
PROW 2014-2020 został wydłużony o miesiąc.
Do 30 czerwca o bezzwrotną premię mogą ubie-
gać się młodzi rolnicy, a także osoby zaintereso-
wane restrukturyzowaniem małych gospo-
darstw.

Premie dla młodych rolników - kto może
ubiegać się o pomoc?

O "Premie dla młodych rolników" mogą
ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia
wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają
odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzu-
pełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia
decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioskujący po-
winni być właścicielami gospodarstwa rolnego o
powierzchni co najmniej 1 hektara. Muszą też
prowadzić działalność rolniczą - nie wcześniej
jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia
wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik
powinien również posiadać lub utworzyć -
najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania
decyzji o przyznaniu pomocy - gospodarstwo o
wielkości ekonomicznej mieszczącej się w prze-
dziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierz-
chnia takiego gospodarstwa powinna być równa
co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa
w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w
województwach o średniej powierzchni gospo-
darstwa niższej od średniej krajowej powinna
osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej. In-
nym warunkiem, który rolnik musi spełnić jest
przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju
gospodarstwa.

Restrukturyzacja małych gospodarstw - dla
kogo wsparcie?

O wsparcie finansowe na "Restrukturyzację
małych gospodarstw" może starać się rolnik po-
siadający gospodarstwo obejmujące co najmniej
1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość słu-
żącą do prowadzenia produkcji w zakresie dzia-
łów specjalnych produkcji rolnej. Bardzo ważne
jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa
nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może
złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-
ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jed-

noczesnego prowadzenia działalności gospodar-
czej i pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić
jeszcze inny warunek - przychody z działalności
rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc.
wszystkich przychodów.

Wysokość premii
W ramach premii dla młodych rolników

można otrzymać 150 tys. zł. Środki te będą wy-
płacane w dwóch ratach na wniosek rolnika (120
tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania
pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu).
Natomiast rolnik starający się o pomoc finanso-
wą na restrukturyzację gospodarstwa może uzy-
skać 60 tys. zł bezzwrotnej premii - również
wypłacanej w dwóch ratach na wniosek rolnika
(48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych
w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po
prawidłowej realizacji biznesplanu).

Na co przeznaczyć wsparcie?
Obie premie muszą zostać w całości przezna-

czone na prowadzenie gospodarstwa lub przygo-
towanie do sprzedaży wytwarzanych w nim pro-
duktów rolnych. W przypadku młodych rolni-
ków min. 70 proc. pomocy należy zainwestować
w środki trwałe, natomiast jeśli chodzi o właści-
cieli małych gospodarstw jest to min. 80 proc.
Przyznane przez ARiMR wsparcie można wydać
np. na przebudowę lub remont budynków czy
kupno nowych maszyn. Premie można wykorzy-
stać na zakup gruntów, stada podstawowego
zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wielo-
letnich gatunków użytkowanych efektywnie dłu-
żej niż 5 lat.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o przyznanie pomocy należy skła-

dać do oddziału regionalnego ARiMR właściwe-
go ze względu na miejsce położenia gospodar-
stwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając
z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w pla-
cówce Poczty Polskiej lub elektronicznie - za
pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

KOLOROWE, CYTRYNOWE
WULKANY NA ZAKOŃCZENIE

ZAJĘĆ W RAMACH GMINNEGO
PROJEKTU 

W Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej
odbyły się ostatnie zajęcia dodatkowe pod nazwą
"Między zabawą, a chemią’’, w ramach projektu
"Rozwój kompetencji kluczowych drogą do su-
kcesu w gminie Świdnica".

"Uczniowie zakończyli wybuchem cytryno-
wych wulkanów. Chemiczne kolorowe erupcje
wywołały wiele emocji"- czytamy na facebooko-
wym profilu szkoły.

Zajęcia "Między zabawą a chemią" dla klas
I - III w roku szkolnym 2020/2021 prowadziła
pani Monika Ryl.

"Rozwój kompetencji kluczowych drogą do
sukcesu w Gminie Świdnica"

Projekt współfinansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego RPDS.10.02.04-02-0014/18

Całkowita wartość projektu: 1 842 050,57 zł.

Kwota dofinansowania: 1 749 066,77 zł.
Okres realizacji: 2 wrzesień 2019 - 30 lipiec 2021

30 MAJA STARTUJE RAJD
SAMOCHODOWY 

Stowarzyszenie G4 Sport Club informuje, że
30 maja 2021 r. przez teren gminy Świdnica
przebiegać będzie rajd samochodowy Rally Ma-
sters (Niegoszów, Panków, Pszenno).

Drogi wyłączone z ruchu drogowego za-
mknięte będą w godzinach od 8:00 do 17:30.
Mieszkańcy wspomnianych miejscowości będą
mogli przemieszczać się trasą rajdu w godzinach
10:30 - 11:30 oraz 14:00 - 14:30.

W trosce o bezpieczeństwo zawodników, ki-
biców i mieszkańców regionu, liczymy, że po-
mogą Państwo w sprawnym i bezpiecznym prze-
prowadzeniu rajdu, zwracając szczególną uwagę
na dzieci, zwierzęta domowe i starszych miesz-
kańców miejscowości. Za utrudnienia przepra-
szamy - mówią organizatorzy rajdu.

WEŹ PIENIĄDZE I POSADŹ LAS 
Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej

jakości, które nie zapewniają odpowiednich plo-
nów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel
dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Mod-
ernizacji Rolnictwa. O "Wsparcie na zalesianie i
tworzenie terenów zalesionych" finansowane z bu-
dżetu PROW 2014-2020 można się będzie starać
od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Wsparcie na zalesienie ma charakter jedno-
razowej, zryczałtowanej płatności, która ma zre-
kompensować koszty wykonania zalesienia oraz
jego ochrony. Wysokość pomocy uzależniona
jest m.in. od tego czy sadzone będą drzewa liścia-
ste czy iglaste, rodzaju gruntów, nachylenia tere-
nu, czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy
leśnej i waha się od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych
gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc:
◆ przez 5 lat - premię pielęgnacyjną w wysoko-

ści od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha;
◆ przez 12 lat - premię zalesieniową, która jest

rekompensatą za wyłączenie gruntu z produ-
kcji rolniczej, w wysokości 1 215 zł/ha.
Więcej informacji na stronach Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl

D 2 SIERPNIA WNIOSKI O
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO
OSOBIŚCIE W URZĘDZIE 

Nowe dowody osobiste z odciskami palców
i odręcznym podpisem właściciela będą obowią-
zywać od 2 sierpnia br. Z dotychczas posiada-
nych dokumentów tożsamości będzie można ko-
rzystać do czasu, aż minie ich ważność. Nowy
dowód będzie jeszcze bardziej bezpieczny, jego
specjalna warstwa będzie dawała użytkowniko-
wi więcej możliwości. Jednak nowy rodzaj do-
wodu nie będzie pozwalał na składanie wnio-
sków online, czyli przez internet.

Wyjątkiem będą wnioski o wydanie doku-
mentu dla dzieci do 12. roku życia, od nich
odciski palców nie będą pobierane. Szczegóło-
wych informacji udzielają pracownicy Działu
Spraw Obywatelskich pod nr tel. 74 852 12 26
wew. 104,103.

i
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

www.expressem.eu

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

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

BARAN Nie spisuj wszystkiego na straty.
Twoja przyjaźń jest jeszcze do uratowa-
nia. Musisz tylko umieć przebaczyć i po-
godzić się z faktem, że ta osoba nie jest
doskonała i ma pewne słabości. W pracy
nastąpi nagłe ożywienie. Nie będziesz
mógł nadążyć z realizacją obowiązków.
BYK Sprawy finansowe przestaną być
źródłem Twoich zmartwień. Świetnie po-
godzisz ze sobą wszystkie konieczne wy-
datki i będziesz dumny ze swojej zaradno-
ści. Niestety, partner nie będzie podzielał
Twoich decyzji związanych z zakupami.
Może to być zaczątkiem kłótni i powodem
cichych dni.
BLIŹNIĘTA Nagle odkryjesz, że przez
ostatnie miesiące, a nawet lata tkwiłeś w
wielkim błędzie. Spojrzysz w inny sposób
na pewne sprawy i doznasz jakby olśnienia.
Będziesz chciał wszystko zreorganizować,
ulepszyć i zmienić. Uświadomisz sobie
swoje błędy i będziesz chciał je naprawić.
RAK Masz czas dla wszystkich i na wszy-
stko, ale nie dla swoich bliskich. Wtedy,
kiedy Cię naprawdę potrzebują, to Ciebie
nie ma. Coraz bardziej się od siebie odda-
lacie. Nadszedł czas, żeby temu przeciw-
działać. Najbliższy weekend może być do
tego okazją. Powinienieś z nimi poroz-
miawiać.

LEW Już niedługo będziesz musiał zmie-
nić swoje dotychczasowe przyzwyczaje-
nia i nawyki. Początkowo poczujesz się
zagrożony i niepewny. Jednak po pewnym
czasie te zmiany przyniosą Ci wiele do-
brego. Sprawy finansowe tymczasem nie
ulegną poprawie, musisz więc nadal żyć
oszczędnie.
PANNA W nadchodzących dniach bę-
dziesz bardzo rozleniwiony. Ogarnie Cię
apatia i niechęć do pracy zawodowej. Posta-
raj się odpocząć. Ostatnie stresy i niepowo-
dzenia bardzo Cię wyczerpały. Bardzo do-
brze ułożą się stosunki rodzinne i partner-
skie. Wspólnie spędzone chwile pozwolą Ci
nabrać energii i odzyskać dobry humor.
WAGA Dobry tydzień na podejmowa-
nie ryzyka w interesach. Gwiazdy będą
Ci sprzyjały i możesz osiągnąć niezłe
zyski. Twój uparty harakter może stano-
wić przeszkodę w budowaniu udanego,
trwałego związku. Postaraj się być bar-
dziej na luzie. Nie zawsze musi stanąć
na Twoim.
SKORPION Choć sam tego nie dostrze-
gasz, ostatnio bardzo się zmieniłeś. Nie-
które osoby z Twojego grona nie mogą
nawiązać z Tobą porozumienia. Ciągły
pośpiech i życie w stresie powoduje, że
jesteś bardzo nerwowy. Zastanów się, mo-

że warto rozejrzeć się za nową pracą, która
da Ci więcej radości i satysfakcji?
STRZELEC Świetnie ułożą się sprawy
sercowe. Dawne nieporozumienia pójdą
w niepamięć i Wasze uczucie się pogłębi.
Będziecie chcieli spędzać ze sobą jak naj-
więcej czasu, niemal się nie rozstawać.
Przestaniesz się przejmować problemami
w pracy. Sytuacja finansowa nieznacznie
się poprawi.
KOZIOROŻEC Najbliższe dni upłyną
Ci na zabawie i spotkaniach towarzy-
skich. Będzie okazja do świętowania ja-
kiegoś ważnego wydarzenia. Nawiążesz
również nowe znajomości. Wzbudzisz
czyjeś zainteresowanie. Koniecznie za-
dbaj o swój wygląd. Twoja fryzura pozo-
stawia wiele do życzenia.
WODNIK Nagle coś wyskoczy i Twoje
plany na weekend będą musiały się zmie-
nić. Jeżeli sprytnie się z tym uporasz, znaj-
dziesz trochę czasu dla siebie. W razie
konieczności poproś o pomoc przyjaciół.
Z pewnością Ci nie odmówią i możesz im
w tej sprawie w pełni zaufać.
RYBY Powinieneś się teraz skoncentro-
wać na pracy, a nie na przyjemnościach.
Ostatnio zbyt wiele spraw sobie odpu-
ściłeś i tworzą się duże zaległości. Za
kilka dni otrzymasz ciekawą propozycję
od kogoś z rodziny. Swoją decyzję do-
kładnie przemyśl i skonsultuj z partne-
rem.

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

 N A U K A 

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

U S Ł U G I 

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

U S Ł U G I 

www.expressem.eu
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10524 33,90 m kw., kawalerka, II piętro, ogrzewanie
elektryczne, Centrum, 220.000 zł
10512 76,80 m kw., 2 pokoje, III piętro, do remontu,
ogrzewanie piece, Centrum 379.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
miejskie, okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie pie-
cowe, do remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
10428 105,52 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Centrum, 494.000 zł
10479 53,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, 2 balkony, ogrze-
wanie gazowe, okolice Centrum, 280.000 zł
10467 58,47 m kw., 58,47 m kw., 3 pokoje, I piętro,
ogrzewanie gazowe, ogródek 340.000 zł
10458 48,10 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Centrum, 235.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, po kompleksowym remoncie 300.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, garaż 335.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko stand-
ard, 190.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje,  dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 113,30 m kw. III piętro, 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 piętro,  ogrzewanie
miejskie, 268.000 zł
10525 35,42 m kw., kawalerka, I piętro, ogrzewanie
miejskie, 250.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
10556 39,20 m kw., 1 pokój, wysokiparter, ogrzewanie-
miejskie, 215.000 zł
0-6585 49,22 m kw., parter, dwapokoje z oddzielnąku-
chnią, ogrzewaniemiejskie, 295.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie-
miejskie - 309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o
pow. 17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzy-
nie Śląskiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne,
balkon -193.000 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300
zł

0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960
zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulnedwupokojowemieszkanie w Jaworzy-
nieŚląskiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewaniecentralne,
balkon - 193.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
007273 WM 41 m kw., III piętro, okolice ul. Wodnej,
ogrzewanie gazowe, pokój dzienny z aneksem + sypial-
nia. 1.600 zł
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna
kuchnia, ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł 

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
DZIAŁEK:
0-6586  15,87 a, płaska, z widokiem na góry, gm. Dzie-
rzoniów  129.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Ślęży, 260.000 zł 
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 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 Ślęży -
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 - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO
SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie ele-
ktryczne, 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
piętro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotło-
wani dla kamienicy, Centrum 419.000 zł
0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
207.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 610.000 zł
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice
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 SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6540 dom wolnostojący 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 stand-
ard + 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 rekre-
acyjnego,  okolice Świdnicy, 560.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m
kw., działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000
zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

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

http://www.nowak-az.pl


http://www.lo3.net.pl

