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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˛.
WYSTAWA "MARIA CUNITIA"
do 06.06.2021
Wystawa planszowa poświe˛cona Marii Kunic.
Wste˛p wolny, miejsce: przed głównym wejściem do Muzeum Dawnego Kupiectwa,
organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa
"OJCZE, PAMIE˛TAMY!" - wystawa
plenerowa
do 10.06.2021, godz. 12:00
Na placu św. Jana Pawła II można ogla˛dać
wystawe˛ poświe˛cona˛ jego patronowi na podstawie fragmentów ksia˛żki Agnieszka Nowicka-Dyderska "Ojcze, pamie˛tamy! 15 lat
Dni Papieskich w Świdnicy".
Wste˛p wolny, miejsce: pl. Jana Pawła II,
organizator: ŚOK
WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
do 22.06.2021, godz. 18.00
Zapraszamy po dłuższej przerwie na kolejny
sezon "Wieczorów z kinem rosyjskim". Natalia Nikolska przygotowała kolejny zestaw
wspaniałych klasycznych i współczesnych
filmów. Wste˛p jak zawsze wolny, do zobaczenia w Galerii Fotografii!
Wste˛p wolny w reżimie sanitarnym, miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, organizator: ŚOK
GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ: RENATA DANCEWICZ
05.06.2021, godz. 12:00
Bardzo nas cieszy, że nareszcie możemy
Was zaprosić na spotkanie z gościem Alchemii teatralnej do sali teatralnej ŚOK! Nasze
zaproszenie przyje˛ła tym razem Renata Dancewicz.
Wste˛p bezpłatne wejściówki, miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK
MUZYKA MI LEŻY #2: DSW [pop]
05.06.2021, godz. 20:00
Trzy nieprzecie˛tne osobowości, z których
każda żyje w innym świecie a ła˛czy je wspólna pasja do muzyki. Dziewczyny wyróżnia
charakterystyczna barwa głosów, które poła˛czone tworza˛ niebanalna˛ harmonie˛.
Wste˛p 10/20 zł; miejsce: dziedziniec pod
Wieża˛ Ratuszowa˛; organizator: ŚOK
IX WIEKÓW HISTORII ŚWIDNICY,
JEJ WYBITNI PRZEDSTAWICIELE
06.06.2021, godz. 12:00
W ramach obchodów urodzin słynnej świdnickiej astronom Marii Cunitz, w niedziele
6 czerwca 2021 roku na rynku świdnickim
pojawi sie˛ postać Marii Cunizt. Zapraszamy
pod balkon nad wejściem głównym do Muzeum Kupiectwa Rynek 37. Planowana jest
impresja historyczna zwia˛zana z wybitna˛
postacia˛ astronom.
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ŚWIDNICA
POMAGAPRZEDSIE˛BIORCOM
Świdniccy przedsie˛biorcy mierza˛cy sie˛ z
pandemia˛, od marca zeszłego rokuotrzymali
wsparcie miasta. Ła˛czna kwota pomocy wyniosła ponad 1 milion 500 tys. zł, skorzystało z niej
prawie 200 przedsie˛biorców. Te podmioty, które
znalazły sie˛ w najtrudniejszej sytuacji mogły
składać wnioski o udzielenie ulg w postaci: obniżenia lub odsta˛pienia od pobierania czynszu za
najem lokali użytkowych, odroczenia płatności
lub rozłożenia na raty czynszu dzierżawnego od
gruntów stanowia˛cych własność miasta, przedłużenia terminów płatności rat oraz zwolnień z
podatku od nieruchomości, zwolnienia z opłaty
drugiej raty za sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia na miejscu. Świdniccy przedsie˛biorcy korzystali także z pomocy
de minimisi na podstawie Ustawy Ordynacja podatkowa.
- Pandemia to cie˛żki czas dla przedsie˛biorców, niezależnie od branży nadal mierza˛ sie˛ z
problemami i cia˛gła˛ niepewnościa˛. Stan zagrożenia epidemicznego spowodował, że wielu z nich
z dnia na dzień pocza˛tkowo ograniczyło prowadzona˛ przez siebie działalność, a naste˛pnie praktycznie zaprzestało jej prowadzenia. Sytuacja
ta spowodowała gwałtowne pogorszenie kondycji finansowej przedsie˛biorców, a prowadzone przez miasto formy pomocy miały za zadanie wsparcie ich w tym trudnym okresie i pośrednio - ochrone˛ miejsc pracy. To nie tylko ulgi
i zwolnienia w spłatach należności, to także szereg działań promocyjnych- mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Miejski pakiet pomocowy i inne ulgi w
spłacie należności
Na podstawie podje˛tych uchwał covidowych, 47 najemcom lokali użytkowych udzielono ulg na kwote˛ prawie 128 tys. złotych w postaci
obniżenia lub odsta˛pienia od pobierania czynszu.
20 przedsie˛biorców zwolniono z opłaty podatku
od nieruchomości, pomoc ta wyniosła ponad 48
tys. złotych. Rozpatrzono również 15 podań w
zakresie przedłużeń terminów płatności rat podatku od nieruchomości, udzielaja˛c ulg w wysokości ponad 3 tys. zł. W ramach pomocy de
minimis w 2020 roku 24 przedsie˛biorcom udzielono pomocy na ponad 1 milion złotych. Ulgi
udzielone na podstawie Ordynacji podatkowej
wyniosły prawie 270 tys. złotych, a otrzymało je
26 podmiotów. 51 punktów gastronomicznych

miasto zwolniło z opłaty drugiej raty za sprzedaż
napoi alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu, jest to kwota pomocy w wysokości prawie 43 tys. złotych.
Fachowe doradztwo i promocja lokalnego
biznesu
Wsparcie Świdnicy dla przedsie˛biorców nie
ograniczyło sie˛ tylko do obniżania danin na rzecz
miasta. W czasie epidemii nieprzerwanie działa
TelePunktinformacyjny. (tel. 74/ 856 28 91, 74/
856 28 60 w godz. 7:30 do 15:30).Tu właściciele
małych i średnich firm moga˛ zasie˛gna˛ć eksperckiej porady m.in. z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, form pomocy
przedsie˛biorcom w ramach tarcz antykryzysowych czy doste˛pnych źródeł dofinansowania biznesu.
Dotychczasowe działania miasta maja˛ na celu wspieranie i promowanie lokalnego biznes w
czasach pandemii COVID-19. Stworzona została
dedykowana grupa na portalu Facebook pt. "Zakupy w Świdnicy" licza˛ca już ponad 3000 członków. Stała sie˛ wirtualnym centrum wymiany informacji i możliwościa˛ zaprezentowania swoich
usług i produktów. Również na portalu Facebook
utworzono strone˛ "Świdnica Przedsie˛biorcom",
która zapewnia kompleksowa˛, bieża˛ca˛ informacje˛ gospodarcza˛ oraz wsparcie w nawia˛zywaniu
współpracy z innymi przedsie˛biorcami.
Kolejnym działaniem maja˛cym na celu promocje˛ lokalnego biznesu było stworzenie specjalnej strony internetowej "ŚWIDNICA NA
WYNOS" z aktualna˛ baza˛ lokali gastronomicznych oferuja˛cych swoje usługi na wynos, wraz z
godzinami otwarcia, strona˛ internetowa˛ i telefonem kontaktowym. Dodatkowo na stronie internetowej urze˛du przygotowano zakładke˛ dla
przedsie˛biorców "ŚWIDNICA PRZEDSIE˛BIORCOM - PAKIET POMOCOWY", gdzie
przedstawiono w sposób szczegółowy formy
wsparcia biznesu wraz z zała˛czeniem wymaganych dokumentów.

TRWA BUDOWA PARKINGU PRZY
ULICY SŁOWACKIEGO
Zakończył sie˛ pierwszy etap prac budowlanych na ulicy Juliusza Słowackiego. Wykonano
droge˛ dojazdowa˛ do parkingu, jej oświetlenie
oraz kanalizacje˛ deszczowa˛. W trakcie robót zdecydowano, że zostana˛ również zlecone prace
uzupełniaja˛ce, polegaja˛ce m.in. na wykonaniu
koryta pod płyte˛ parkingowa˛, stabilizacji z betonu oraz przykryciu wszystkiego kruszywem. Pozwoli tokierowcom na wygodne parkowanie
oraz nie be˛dzie generować ponoszonych co roku
kosztów, zwia˛zanych z bieża˛cym utrzymaniem
parkingu gruntowego.
Wykonawca˛ zadania było wyłonione w drodze przetargu Przedsie˛biorstwo Remontowo-Bu-
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przebudowe˛ istnieja˛cych chodników na całej
długości ulicy.

CZERWCOWA ZBIÓRKA
ELEKTROŚMIECI
dowlane "STA-DAR". Koszt prac to ponad 380
tysie˛cy złotych.
W etapie II do wykonania zostanie ułożenie
nawierzchni płyty parkingu z kostki betonowej
oraz jego oświetlenie. Docelowo parking pomieści 30 samochodów.

W czerwcu zostanie również przebudowany
dalszy odcinek chodnika wzdłuż ulicy Juliusza
Słowackiego. W ramach przetargu przewidziano

Jesteś w trakcie porza˛dków? Nie wiesz co
zrobić z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi? Przyjedź w sobote˛, 5 czerwca w godzinach
od 09:00 do 12:00 na parking Urze˛du Miejskiego
w Świdnicy i pozba˛dź sie˛ odpadów nieodpłatnie.
Miasto wspólnie z firma˛ AG-EKO organizuje
kolejna˛ zbiórke˛ elektrośmieci.
Przypominamy także, że małogabarytowe
elektrośmieci można również umieścić w specjalistycznych pojemnikach, które sa˛ ustawione
na terenie miasta, w naste˛puja˛cych lokalizacjach:
- ul. Spółdzielcza - parking,
- ul. Dworcowa - przy siedzibie Straży Miejskiej,
- ul. Mikołaja Kopernika/ Piotra Skargi parking,
- ul. Śla˛ska - parking przy Świdnickim
Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- ul. Ofiar Oświe˛cimskich, przy boksie
śmietnikowym obok sklepu Delikatesy Centrum,
- ul. Ignacego Pra˛dzyńskiego - przy placu
zabaw,
cia˛g dalszy na str. 4

Wste˛p wolny; miejsce: Świdnica, Rynek;
organizator: Świdnickie Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznych
GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.06.2021, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pie˛ćdziesie˛ciu lat
gromadzi w każda˛ pierwsza˛ niedziele˛ miesia˛ca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżaja˛cych z całego Dolnego Śla˛ska kolekcjonerów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wste˛p..., miejsce: świdnicki Rynek, organizator: KSJ
XXIX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
08.06-09.06.2021, godz. 11:00
Serdecznie zapraszamy do wzie˛cia udziału
w XXIX Festiwalu Piosenki Przedszkolnej.
Wste˛p wolny w reżimie sanitarnym, miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK
Wystawa plenerowa MAKS ANDAŁA
11.06.2021, godz. 18:00
Wystawa plenerowa - MAKS ANDAŁA
"Font- autorski,minimalistyczny plakat filmowy"
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna,Plac z dzikami; organizator: MBP
WERNISAŻ WYSTAWY P. WYBORSKIEGO "REFLEKSY IKONY"
11.06.2021, godz. 18:00
Na wystawe˛ składaja˛ sie˛ prace z dwóch cykli
P. Wyborskiego. Seria "materie" opiera sie˛
na nawia˛zaniu do ikony jako malowidła,
malowanej struktury. Fascynuja˛ca˛ jest w
tym przypadku sama materia ikony: faktura,
malatura, jej swoista cielesna powłoka, zniszczona, złocenia...
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA
AUTORSKA˛ KSIA˛ŻKE˛ LITERACKA˛
ŚWIDNICA
11.06.2021, godz. 18:00

www.taxi-swidnica.pl
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Wre˛czenie Nagrody Głównej Spotkanie autorskie z Tomaszem Ososińskim - laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu na Autorska˛
Ksia˛żke˛ Literacka˛ Wystawa plenerowa Maks Andała - "Font - autorski, minimalistyczny plakat filmowy" Koncert zespołu Strefa Niskich Ciśnień
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, plac z dzikami; organizator: MBP
KONCERT - STREFA NISKICH CIŚNIEŃ
11.06.2021, godz. 18:00
Strefa Niskich Ciśnień to projekt rawickich
muzyków: Krzysztofa Matysiaka, Mariusza
Kupczyka, Tomasza Dzikowskiego oraz Michała Dolnego, którego działalność w dużej
mierze zwia˛zana jest z przestrzenia˛ autorskiego teatru, realizowanego wspólnie z rawickim poeta˛ Henrykiem Pawłowskim.
Wste˛p wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP
FAMILIJNE WARSZTATY PLASTYCZNE "KROPKA W KROPKE˛"
12.06.2021, godz. 12:30
Zapraszamy dzieci w wieku 5-8 lat wraz z
opiekunami 12 czerwca o godz. 12:30 do
Galerii Fotografii na zaje˛cia pt. "Kropka w
kropke˛". Razem zabawimy sie˛ w "malowanie kropek" poznaja˛c jednocześnie jedna˛ z
ciekawszych technik malarskich "Pointylizm". Zaje˛cia poprowadzi Marta Ciućka.
Wste˛p obowia˛zkowe zapisy; miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44; 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
XXII FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
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, organiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako
mie˛dzynarodowa dziedzina sztuki, wzbogacona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Miejsce: różne, organizator: ŚOK
**********************************
Wybrane...

KINEMATOGRAF - WIECZORY
Z KINEM ROSYJSKIM
1 czerwca 2021 - 22 czerwca 2021
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cia˛g dalszy ze str. 3
- ul. Ksie˛cia Henryka Pobożnego - boks przy
przystanku autobusowym.
Elektrośmieci to zużyty sprze˛t elektryczny i
elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu
niepotrzebne urza˛dzenia, które działaja˛ lub działały kiedyś na pra˛d lub baterie, czyli np. pralki,
lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory,
komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady
zawieraja˛ w sobie substancje niebezpieczne dla
ludzi i środowiska, dlatego musza˛ być zbierane
selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku
lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.
Ze wzgle˛du na bezpieczeństwo osób pracuja˛cych przy zbiórce odpadów nie powinniśmy
przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych
telewizorów i sprze˛tu niekompletnego.
Jeżeli ktoś nie zda˛ży oddać elektrośmieci w
terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie
przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyjmowane sa˛ od razu, wystarczy tylko wylegitymowanie sie˛. Jest to konieczne, ponieważ punkt
ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy,
którzy wnosza˛c odpady za śmieci moga˛ korzystać z usług bezpłatnie.
PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy
Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat,
moga˛ przekazywać:
- zużyty sprze˛t elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
- odpady zielone,
- odpady ulegaja˛ce biodegradacji inne niż
zielone,
- inne odpady niebezpieczne powstaja˛ce w
gospodarstwach domowych,
- papier i tektura, metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło i opakowania ze szkła,
- opakowania wielomateriałowe,
- opakowania ulegaja˛ce biodegradacji.
PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców 4. Aby oddać odpady należy wcześniej
umówić sie˛ telefonicznie na dany dzień i godzine˛
(tel. 074/852 21 04).Odpady sa˛ przyjmowane od
poniedziałku do pia˛tku w godzinach od 08:00 do
17:00 oraz w sobote˛ od 10:00 do 14:00.
Elektrośmieci możemy także przekazać
sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas zakupu nowego sprze˛tu, zobowia˛zani sa˛
oni nieodpłatnie przyja˛ć od nas zużyty sprze˛t
elektryczny i elektroniczny. Obowia˛zek ten
dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, czyli np.
przy zakupie nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym
stary telewizor.
W każdym gospodarstwie domowym powstaja˛ tzw. odpady problemowe, które ze wzgle˛du na swoje rozmiary lub właściwości nie moga˛
być umieszczone w pojemnikach i kontenerach
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przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.
Do odpadów takich należa˛ m.in.:
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady ulegaja˛ce biodegradacji,
- zużyty sprze˛t elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlane i remontowe,
- przeterminowane i niepotrzebne leki.
O tym, gdzie sa˛ one przyjmowane można
dowiedzieć sie˛ na stronie www.czystaswidnica.pl.

RUSZA I ETAP REMONTU
ALEI NIEPODLEGŁOŚCI
W sobote˛, 5 czerwca, rozpocznie sie˛ remont
al. Niepodległości, obejmie on odcinek od pl.
Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja. Planowany termin zakończenia prac to późna wiosna
2022 roku.
Wjazd w aleje˛ Niepodległości możliwy be˛dzie od strony placu Wolności i placu 1000 -lecia
Państwa Polskiego, a ruch w strone˛ placu Grunwaldzkiego odbywać sie˛ be˛dzie jednym pasem.
Dla przeciwnego kierunku ruchu wyznaczone sa˛
trasy objazdowe. W zała˛czeniumapa ze schematem ruchu.
Na wydzielonym terenie placu budowy wykonywane be˛da˛ w pierwszej kolejności prace
zwia˛zane z wycinka˛ starego zadrzewienia
wzdłuż muru obronnego. Powstanie nowy kanał
deszczowy, dokonana zostanie rozbiórka dotychczasowych nawierzchni drogowych. Oprócz
samej alei, prace prowadzone be˛da˛ również w
okolicy przejścia pieszego przy kościele św.
Krzyża. W zwia˛zku z tym ruch pieszych be˛dzie
kierowany istnieja˛cymi chodnikami wzdłuż
klombu przy starym młynie.
Całość przebudowy zaplanowanej w tym
etapie be˛dzie zrealizowana do 31 maja 2022 roku
i kosztować be˛dzie 5 873 954 złotych.
Ulica wyposażona zostanie w nowe oświetlenie drogowe, kanalizacje˛ deszczowa˛, chodniki, cia˛g pieszo-rowerowy oraz zatoke˛ postojowa˛,
a istnieja˛ca konstrukcja jezdni zostanie wzmocniona i zamieniona na asfaltobetonowa˛. Równocześnie wykonywane be˛da˛ prace renowacyjneprzy murze obronnym, podczas których wymienione zostana˛ uszkodzone elementy balustrady i
odnowione spoinowanie powierzchni muru.
Remont alei Niepodległości to najważniejsza
inwestycja drogowa w Świdnicy. Ulica ta jest
jedna˛ z głównych arterii miasta, pozostaja˛ca˛ pod
zarza˛dem województwa. Jej przebudowa jest inwestycja˛ oczekiwana˛ przez wielu mieszkańców.
Na mocy porozumienia z zarza˛dca˛ drogi Dolnośla˛ska˛ Służba˛ Dróg i Kolei miasto wzie˛ło na
siebie cie˛żar prac przygotowawczych przebudowy tej drogi, opracowuja˛c w ostatnich latach
dokumentacje˛. 50% wartości prac pokryja˛ także
służby marszałkowskie.
Ze wzgle˛dów logistycznych i finansowych
zadanie podzielone zostało na III etapy. Pierwszy
z nich obejmie odcinek od placu Wolności do
skrzyżowania z ul. 8 Maja. W kolejnym przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z pl.
1000-lecia do ulicy Nauczycielskiej i w ostatnim
etapie pozostanie do zrealizowania fragment do
skrzyżowania z placem Grunwaldzkim. Planowane zmiany zakładaja˛ nie tylko przebudowe˛
jezdni, chodników i budowe˛ dróg rowerowych,
ale też uporza˛dkowanie miejsc postojowych
wzdłuż ulicy, wymiane˛ całej infrastruktury tech-
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cia˛g dalszy ze str. 4
Wste˛p wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, Świdnica; organizator: ŚOK
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
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.
**********************************
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

OGŁASZA KONKURS
SZTUKA TEATRALNA ALCHEMIA TEATRALNA 2021
1. Przedmiotem konkursu jest dramat o
szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dota˛d niepublikowany i nienagradzany, be˛da˛cy oryginalnym dziełem
autora (adaptacje nie be˛da˛ przedmiotem
konkursu).
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych (kl. VIII), szkół średnich oraz osób dorosłych (+19 lat).
3. Jeden autor może zgłosić do konkursu
wyła˛cznie jeden utwór.
4. Przedmiotem konkursu nie sa˛ utwory autorstwa zbiorowego.
5. Utwór wydrukowany i podpisany należy
przesłać z dopiskiem "konkurs na sztuke˛
teatralna˛" na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy
również przesłać wersje˛ elektroniczna˛ 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.

nicznej drogi, przebudowe˛ sygnalizacji świetlnej
oraz oświetlenia ulicznego, w tym budowe˛ doświetlenia przejść dla pieszych. Niezwykle ważnym elementem projektu jest również zieleń uliczna, nawia˛zuja˛ca do uwarunkowań historycznych. Wykonane także zostana˛ wszystkie niezbe˛dne prace przez gestorów sieci.

ZMIANY STAWEK
ZA ODBIÓR ODPADÓW
Rośnie ilość opadów odbieranych od mieszkańców, a co za tym idzie koszty ich odbioru. W
2020 roku z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych w Świdnicy odebrano ła˛cznie 24 648,91 ton odpadów komunalnych, natomiast w 2019 rokubyło to 22 311,96
tonodpadów. Obserwuje sie˛ również znaczny
wzrost zebranych odpadów w PSZOK w porównaniu do 2019 roku (2019r. - 354,32 ton, w 2020r.
- 434,23 ton odpadów od mieszkańców). Samorza˛dy musza˛ pokryć koszty ich wywozu i zagospodarowania środkami uzyskanymi od mieszkańców. Nie moga˛ dokładać do tego z innych
wpływów budżetowych, na co uwage˛ zwracaja˛
Regionalne Izby Obrachunkowe. Świdnica, podobnie jak inne samorza˛dy, zmuszona wie˛c została do opracowania nowych stawek, które w
formie uchwały zostały przedstawione radnym.
Be˛dzie ona procedowana na najbliższejsesji Rady Miejskiej, 28 maja.
Dlaczego podwyżki?
Obserwowane w całym kraju podwyżki opłat
za gospodarowanie odpadami wynikaja˛ nie tylko
ze wzrostu kosztów za ich odbiór, ale również z
braku rynków zbytu na surowce wtórne pozyskiwane z selektywnej zbiórki i pozyskiwane w
instalacjach, a przede wszystkim z przerzucenia
kosztów gospodarki odpadami jedynie na mieszkańców, poprzez zwolnienie z odpowiedzialno-
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ści finansowej producentów opakowań i produktów w opakowaniach.
Istotny wpływ na podwyżki ma opłata środowiskowa, ustalana w drodze rozporza˛dzenia
przez Ministra Środowiska. W 2017 roku wynosiła ona 120 zł, w 2018 - 140 zł, w 2019 już 170
zł, a w tym roku wynosi aż 270 zł.
Ponadto wzrost cen gospodarowania odpadami, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie,
wynika z zakazu importu odpadów wprowadzony przez Chiny, które wcześniej były najwie˛kszym światowym odbiorca˛ odpadów z papieru
i plastiku.
Na każdym etapie zagospodarowywania odpadów wpływ na koszty maja˛ także ostatni
wzrost płacy minimalnej, cen paliwa i energii
elektrycznej. Elementy te przekładaja˛ sie˛ na znacza˛cy wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów przekazywanych do instalacji, w których sa˛
przetwarzane.
Nowe stawki
Wszystkie te przyczyny spowodowały konieczność wprowadzenia podwyżki obecnie
obowia˛zuja˛cych opłat, do której również została
zmuszona Świdnica. I tak w projekcie uchwały
zapisano, że w gospodarstwie domowym po
podwyżcemieszkaniec zapłaci miesie˛cznie 29 zł
(dotychczas była to kwota 26 zł). Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowia˛zku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to zapłaci trzykrotna˛ wysokość stawki,
tj. 87 zł miesie˛cznie(dotychczas była to kwota 78
zł).
W projekcie uchwały ustalono także miesie˛czne stawki opłaty za pojemnik lub worek na
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuja˛ mieszkańcy, a
powstaja˛ odpady komunalne, w wysokości:
1) pojemnik o pojemności 60 l -w wysokości3,34zł (dotychczas - 2,95 zł);
2) pojemnik o pojemności 120 l- w wysokości 6,69zł (dotychczas - 5,91 zł);
3) pojemnik o pojemności 240 l- w wysokości 13,39zł (dotychczas - 11,82 zł);
4) pojemnik o pojemności 660l -w wysokości 36,83zł (dotychczas - 32,50 zł);
5) pojemnik o pojemności 1100 l -w wysokości 61,40zł (dotychczas - 54,17 zł);
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6) pojemniko pojemności 7000 l-w wysokości 390,72zł (dotychczas - 344,71 zł);
7) worek o pojemności 120 l -w wysokości
19,19zł (dotychczas - 16,93 zł);
Podwyższona stawka opłaty za pojemnik lub
worek na odpady komunalne, jeżeli właściciel
nie wypełnia obowia˛zku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
wynosić be˛dzie:
1) pojemnik o pojemności 60 l - 10,02 zł
(dotychczas -8,85 zł);
2) pojemnik o pojemności 120 l -20,07 zł
(dotychczas -17,73 zł);
3) pojemnik o pojemności 240 l -40,17 zł
(dotychczas -35,46 zł);
4) pojemnik o pojemności 660 l - 110,49 zł
(dotychczas -97,50 zł);
5) pojemnik o pojemności 1100 l-184,20 zł
(dotychczas -162,51 zł);
6) pojemnik o pojemności 7000 l -1172,16 zł
(dotychczas -1034,13 zł);
7) worek o pojemności 120 l -57,57 zł (dotychczas -50,79 zł).
Jednostki samorza˛du terytorialnego nie moga˛ z systemu gospodarowania odpadami finansować innych zadań, bowiem ustawodawca
wymienia elementy składowe, na które jest
przeznaczana opłata. Finansowane sa˛ przede
wszystkim takie koszty jak: odbieranie, transport,zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie
punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu,
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego
poste˛powania z odpadami komunalnymi.Należy
zauważyć także, że gminy za pobrana˛ opłate˛
zobowia˛zane sa˛ do zapewnienia właścicielom
nieruchomości pozbywanie sie˛ wszystkich rodzajów odpadów komunalnychz nieruchomości i przyjmowanie ichprzez PSZOK.
- Drastyczne podwyżki obje˛ły w różnym stopniu prawie wszystkie samorza˛dy w Polsce, które już wielokrotnie apelowały do polityków rza˛dza˛cej partii o przemyślana˛ reforme˛ przepisów o
zagospodarowaniu odpadów i utrzymaniu czystości w gminie.Źle przygotowane zmiany w gospodarce odpadami, a w praktyce rozmontowanie całego systemu, spowodowały, że ich koszty
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musza˛ ponosić mieszkańcy.Obowia˛zuja˛ca ustawa zabrania samorza˛dom pokrywania cze˛ści kosztów utrzymania systemu wywozu odpadów mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Miasto Świdnica jest przed podwyżkami, a
opłaty w gminach ościennychprzedstawiaja˛ sie˛
naste˛puja˛co:Wałbrzych - 27 zł; Gmina Świdnica
- 26zł; Marcinowice-30 zł (zabudowa wielorodzinna) i 35 zł (zabudowa jednorodzinna); Nowa
Ruda - 32 zł; Bielawa -27 ,00 zł; Żarów - 29 zł
(zabudowa wielorodzinna) i 33 zł (zabudowa
jednorodzinna); Jelenia Góra - 35,20 zł;Jaworzyna Śla˛ska - 29 zł;Kłodzko -28 zł; Za˛bkowice
Śla˛skie -28 zł.

ZAPRASZAMY ŚWIDNICKICH
SENIORÓW WRAZ Z DZIEĆMI
NA ZAJE˛CIA WARSZTATOWE
Z myśla˛ o świdnickich seniorach (w wieku
60+) i dzieciach (w wieku od 7 do 14 lat) be˛da˛cych pod ich opieka˛, miasto Świdnica organizuje
kolejne bezpłatne zaje˛cia. Odbe˛da˛ sie˛ one w
czerwcu i obejma˛:
- warsztaty integracyjno - komunikacyjne
poprzez kreatywne gry i zabawy;
- taniec użytkowy - poznanie kroków tańców
towarzyskich, m.in.: czacza, salsa i innych układów tanecznych
Be˛da˛ one odbywały sie˛ popołudniu, w naste˛puja˛cych lokalizacjach:
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarza˛dowych w Świdnicy, ul. Długa 33
- Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw w
Świdnicy, Rynek 39-40
Zapisy do poszczególnych grup już od pia˛tku, 4 czerwca prowadzić be˛dzie Regionalna Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy
(Rynek 39-40) w godzinach od 10.00 do 18.00.
Od 4 do 8 czerwca zapisywać sie˛ moga˛ tylko
cia˛g dalszy na str. 8

Praca (napisana czcionka˛ Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć
maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów
szkół podstawowych oraz maksymalnie 20
stron w przypadku licealistów i dorosłych.
4. Utwory nieodpowiadaja˛ce powyższym
warunkom nie be˛da˛ przedmiotem oceny.
5. Organizator informuje, że wszystkie nadesłane prace konkursowe przed przekazaniem ich do oceny Jury poddane zostana˛
anonimizacji w sposób uniemożliwiaja˛cy
identyfikacje˛ autorów. Dopiero po całościowej ocenie nadesłanych prac Organizator
umożliwi Komisji identyfikacje˛ autorów.
6. Z chwila˛ zgłoszenia utworu do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgode˛ na niewyła˛czne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z utworu przez Organizatora.
7. Wyniki konkursu zostana˛ ogłoszone przez
do dnia 30.06. 2021.
8. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody
konkursu - I w kategorii szkól podstawowych (kl. VIII),
I w kategorii szkół średnich, I w kategorii
dorosłych - po 600 zł każdej kategorii.
Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
9. Organizator nie zwracaja˛ nadesłanych prac.
10. Każdy uczestnik wraz z praca˛ nadsyła
formularz zgłoszeniowy wraz z informacja˛
RODO (info: www.alchemiateatralna.pl,
www .sok.com.pl)
11. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel.
748515653.
ZAPRASZAMY DO PISANIA!
www.alchemiateatralna.pl,
www.sok.com.pl
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seniorzy wraz z dziećmi nad którymi be˛da˛ sprawować opieke˛. W przypadku wolnych miejsc, w
kolejnych dniach be˛da˛ prowadzone zapisy samych seniorów, chca˛cych wzia˛ć udział w warsztatach. Zapisywać sie˛ można osobiście lub telefonicznie (tel. 74 852 02 90). Liczba miejsc jest
ograniczona, decyduje wie˛c kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy musza˛ posiadać środki ochrony
osobistej, czyli maseczki. Zaleca sie˛ nie branie
udziału w zaje˛ciach osób, które w cia˛gu ostatnich
14 dni miały kontakt z osoba˛, u której potwierdzono lub podejrzewa sie˛ zakażenie SARS-Cov2, obje˛tej kwarantanna˛, a także osób wykazuja˛cych objawy infekcji dróg oddechowych.

MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ
WNIOSKI O PRZYZNANIE
NAGRÓD W DZIEDZINIE KULTURY
Do 30 czerwca br. można składać wnioski o
przyznanie nagród w dziedzinie kultury. Uprawionymi do ich składania sa˛: organizacje pozarza˛dowe działaja˛ce w zakresie kultury w mieście,
jednostki kultury i oświaty z terenu miasta, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy
Mie˛dzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy
oraz komórki organizacyjne Urze˛du Miejskiego
właściwe do spraw kultury oraz ochrony i konserwacji zabytków.
Nagrody indywidualne lub zbiorowe, w formie pienie˛żnej lub rzeczowej przyznawane
sa˛ przez prezydenta miasta wyróżniaja˛cym
sie˛ w twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury, których terenem działania jest
Świdnica. Moga˛ je otrzymać artyści, twórcy,
organizatorzy przedsie˛wzie˛ć kulturalnych, popularyzatorzy kultury oraz pracownicy gminnych
jednostek kultury i oświaty.
Wnioski wraz ze stosownymi oświadczeniami dotycza˛cymi przetwarzania danych osobo-
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wych należy składać w Biurze Obsługi Interesanta - pokój nr 1a Urze˛du Miejskiego w Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 49 lub przesłać na adres:
Urza˛d Miejski w Świdnicy, Referat Kultury, ul.
Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica w terminie
do 30 czerwca (liczy sie˛ data wpływu wniosku
do Urze˛du Miasta). Uchwała w sprawie nagród
jest do wgla˛du w Referacie Kultury, ul. Długa 33
pokój nr 02 i 03 (tel. 74/856 28 36, 74/856 29 66)
oraz umieszczona na stronie BiP Urze˛du Miejskiego w Świdnicy, w zakładce dokumenty zbiór przepisów gminnych.

"TEATR WYOBRAŹNI"
w III Liceum Ogólnokształca˛cym
W III LO trwaja˛ warsztaty teatralne zwia˛zane
z jedna˛ z najpie˛kniejszych dziedzin sztuki, jaka˛
jest "teatr wyobraźni". Zaje˛cia prowadza˛ Wojciech Ramus i Michał Jakóbczyk z Fundacji Teatr
Wyobraźni, która˛ na co dzień wspieraja˛ wybitni
twórcy Teatru Polskiego Radia.
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ponadto poznanie zasad i tworzenie scenariusza
słuchowiska oraz jego pełna˛ realizacje˛, a także
poznanie zasad emisji głosu oraz pracy z mikrofonem przy tworzeniu słuchowisk. Nieobce uczniom be˛da˛ także aspekty techniczne realizacji
słuchowiska - podczas twórczej pracy znajdzie
sie˛ czas na omówienie sprze˛tu do realizacji słuchowisk, poznanie zasad realizacji dźwie˛ku w
plenerze i w warunkach studyjnych.
Uczniowie zapoznani zostana˛ także ze sposobami realizacji nagrań, programami do ich obróbki oraz warunkami publikacji nagrań. Dopełnieniem warsztatów be˛da˛ spotkania z dyrektorem Teatru Polskiego Radia Januszem Kukuła˛
(spotkanie online) oraz spotkania z aktorami i
lektorami. Projekt "Teatr Wyobraźni - warsztaty
tworzenia teatrów radiowych.", w ramach którego realizowane sa˛ te zaje˛cia, został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Edukacja
kulturalna.

ŚWIDNICA RYWALIZUJE
O PUCHAR ROWEROWEJ
STOLICY POLSKI

Uczestnicy już pierwszego dnia mieli okazje˛
zapoznać sie˛ z zasadami tworzenia słuchowisk
radiowych, a także wzia˛ć udział w próbnych
nagraniach. Program tej twórczej pracy obejmuje

Twórcy aplikacji "Aktywne Miasta" zache˛caja˛ do udziału w ogólnopolskiej rywalizacja o
"Puchar Rowerowej Stolicy Polski". Projekt realizowany be˛dzie od 1 do 30 czerwca tego roku.
Jego celem jest przede wszystkim propagowanie
aktywnego wypoczynku, promocja turystyki rocia˛g dalszy na str. 10
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werowej, promocja jazdy rowerem, jako alternatywnego środka transportu, wdrażanie idei
"Smart City" w miastach.
Przed rokiem do zabawy zorganizowanej
przez bydgoski urza˛d miejski zgłosiły sie˛ 44
miasta. W tym roku jest ich już 52. W trwaja˛cym
od 21 marca treningu, Świdnica zajmuje obecnie
18 miejsce, a do zabawy przyła˛czyło sie˛ już 500
cyklistów!
Zasady rywalizacji sa˛ proste - rowerzyści
pobieraja˛ specjalnie stworzona˛ na potrzeby rywalizacji darmowa˛ aplikacje˛, która rejestruje trasy i ich długości. Uczestnik sam decyduje, dla
którego z miast "kre˛ci kilometry". Dzie˛ki wspólnemu zaangażowaniu użytkownicy przyczyniaja˛
sie˛ do masowego wdrażania idei "Smart City". A
co najważniejsze, akcja motywuje mieszkańców
do zdrowej sportowej rywalizacji i wspólnej zabawy propaguja˛cej aktywny tryb życia. Wartościa˛ dodana˛ dla włodarzy miast be˛dzie pełna,
szczegółowa statystyka przejazdów, tzw. "mapa
ciepła". Zebrane dane o najcze˛ściej używanych
trasach moga˛ być przydatnym narze˛dziem przy
planowaniu i projektowaniu ścieżek i infrastruktury rowerowej.
Udział w zabawie jest dla uczestników bezpłatny. A miasto, które wygra rywalizacje˛ otrzyma przechodni "Puchar Rowerowej Stolicy Polski". W przypadku wygranej trzy razy z rze˛du,
puchar zostaje na stałe w posiadaniu danego
miasta. Od tego roku dodatkowo wprowadzona
została klasyfikacja miast w pie˛ciu grupach wyodre˛bnionych na podstawie liczby ludności.
Miasta, które zwycie˛ża˛ w poszczególnych kategoriach otrzymaja˛ wyróżnienia - Mini Puchary.
Nagrody w postaci rowerowych stacji naprawczych przekazane zostana˛ miastom, które zajma˛ miejsca na podium.
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- Dla sześciu najlepszych kobiet i me˛żczyzn
przygotowaliśmy nagrody w postaci strojów rowerowych "Świdnica na rowery". To nie jedyne
bonusy dla kre˛ca˛cych kilometry dla naszego miasta. Najważniejsza jest jednak dobra zabawa i
nasza aktywność na świeżym powietrzu - mówi
Radosław Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji Urze˛du Miejskiego w Świnicy.

www.expressem.eu
zane sa˛ do posiadania pisemnej zgody rodzica na
bieg. Weryfikacja dzieci szkolnych odbywać sie˛
be˛dzie za okazaniem legitymacji szkolnej lub
innego dokumentu ze zdje˛ciem. Na uczestników
w zależności od ich wieku przygotowane be˛da˛
biegi na dystansach od 60 do 1200 metrów lub
jednej mili z podziałem na chłopców i dziewcze˛ta.
Po zakończonym biegu na każdego uczestnika czekać be˛dzie słodki pocze˛stunek, upominki
i pamia˛tkowy medal.

OSIR informuje...

CZERWCOWY ŚWIDNICKI
CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY
W RAMACH
"EUROPEJSKIEJ MILI"

Po raz ostatni w tym roku szkolnym Świdnicka Grupa Biegowa, Świdnicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Urza˛d Miejski w Świdnicy, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych i Ksie˛stwo Świdnicko-Jaworskie Lokalna
Organizacja Turystyczna zapraszaja˛ dzieci i młodzież na Świdnicki Czwartek Lekkoatletyczny.
Wydarzenie odbe˛dzie sie˛ 10 czerwca na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego.
Udział w zawodach jest bezpłatny. Pocza˛tek
o godzinie 17.00 (zapisy na miejscu). Start pierwszego biegu o godzinie 17.30. Dzieci do 12
roku życia musza˛ być w obecności rodzica lub
opiekuna prawnego w momencie weryfikacji i
odbioru numeru startowego oraz podczas i po
biegu. Dzieci starsze (powyżej 12 lat) zobowia˛-

Czerwcowa edycja Świdnickich Czwartków
Lekkoatletycznych odbe˛dzie sie˛ w ramach "Europejskiej Mili". To projekt realizowany przez
ISCA we współpracy z organizacjami sportowymi z całej Europy. Dofinansowany ze środków
"Erasmus +".
KATEGORIE WIEKOWE ORAZ DYSTANS BIEGÓW:
◆ 60m - dzieci w wieku do lat 4
◆ 100m - dzieci w wieku 5-6 lat (rocznik 2014
- 2015)
◆ 200m - dzieci w wieku 7-8 lat (rocznik 2012
- 2013)
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◆ 400m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocznik 2010
- 2011)
◆ 800m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocznik
2008 - 2009)
◆ 1000m - młodzież rocznik (2006 - 2007)
◆ 1200m/1 mila - młodzież rocznik (2003 2005 i starsi)

NASZE OBIEKTY
Z CERTYFIKATEM
"DOBRE PRAKTYKI"!
Dom Wycieczkowy i Camping nr 231 doła˛czyły do projektu Polskiej Organizacji Turystycznej i pomyślnie przeszły certyfikacje˛ programu
"Dobre Praktyki". To gwarancja usługi turysty-

cznej na najwyższym poziomie, bezpieczeństwa
wypoczynku w czasie pandemii i możliwości
realizacji w obiektach Polskich Bonów Turystycznych.
Udział w programie jest bezpłatny. Na podstawie certyfikacji powstała mie˛dzy innymi interaktywna mapa, na której znaleźć można wszystkie obiekty w Polsce spełniaja˛ce wymogi stawiane przez POT. Dom Wycieczkowy i Camping
moga˛ posługiwać sie˛ znakiem graficznym "Dobre Praktyki" do końca września 2022 roku.
Uczestnicy projektu przestrzegaja˛ obowia˛zuja˛cych wytycznych, wprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii oraz
Główny Inspektorat Sanitarny.
Według aktualnych wytycznych Dom Wycieczkowy może przyja˛ć blisko 50 gości natomiast camping do 150 gości w kamperach lub na
polu namiotowych.
Wie˛cej informacji/mapa certyfikowanych
obiektów: https://certyfikat.pot.gov.pl/mapaobiektow

STYPENDIA DLA UCZNIÓW
Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa
Powiatowego w Świdnicy zgodnie z Uchwała˛ Nr
XLIII/464/2006 Rady Powiatu w Świdnicy z
dnia 13 września 2006r. (ze zm.) w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów
szkół dla młodzieży oraz dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
w Świdnicy za wyniki w nauce i osia˛gnie˛cia
sportowe ogłasza nabór wniosków o przyznanie
jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i
osia˛gnie˛cia sportowe dla uczniów szkół dla młodzieży oraz wychowanków Zespołu Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy za
rok szkolny 2020/2021.
O stypendium moga˛ ubiegać sie˛ uczniowie,
którzy:
◆ sa˛ uczniami szkół ponadpodstawowych dla
młodzieży prowadzonych przez Powiat
Świdnicki
◆ sa˛ tegorocznymi absolwentami szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych
przez Powiat Świdnicki
◆ stypendium sportowe moga˛ ubiegać sie˛ także
wychowankowie Zespołu Placówek Opie-
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cia˛g dalszy ze str. 11
kuńczo-Wychowawczych w Świdnicy oraz
uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu
Świdnickiego a ucze˛szczaja˛cy do szkół
ponadpodstawowych nieprowadzonych
przez Powiat Świdnicki.
Stypendia przyznawane be˛da˛ w formie jednorazowej Nagrody Starosty Świdnickiego w
trzech kategoriach:
Dla najlepszych uczniów z poszczególnych
szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat
Świdnicki, zdaja˛cych w roku szkolnym
2020/2021 egzamin maturalny. (Nagroda Starosty zostanie przyznana dla dwóch najlepszych
maturzystów ze szkoły wytypowanych przez dyrektora szkoły).
Za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat
Świdnicki, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w:
◆ konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na
szczeblu co najmniej wojewódzkim,
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◆ konkursie lub olimpiadzie w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co
najmniej ogólnopolskim.
Za osia˛gnie˛cia w zawodach sportowych dla
uczniów - sportowców, którzy reprezentowali
szkołe˛ i powiat w zawodach sportowych na
szczeblu co najmniej ogólnopolskim. Nagrody
przyznawane be˛da˛ za udział w zawodach półfinałowych i finałowych oraz udział w zawodach
sportowych na szczeblu mie˛dzynarodowym.
Kandydatów do stypendiów za wyniki w
nauce i osia˛gnie˛cia sportowe moga˛ zgłaszać
wszystkie podmioty zwia˛zane ze szkoła˛ lub działalnościa˛ oświatowo-wychowawcza˛, a w szczególności: dyrektorzy szkół, dyrektor Zespołu
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w
Świdnicy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów, rady rodziców, rady szkół, ośrodki pracy
pozaszkolnej.
Stypendia przyznawane be˛da˛ w oparciu o
udokumentowany dorobek ucznia.
Skan wniosku o przyznanie stypendium wraz
z zała˛cznikami należy przesłać droga˛ mailowa˛ na
adres ows@powiat.swidnica.pl lub poczta˛ tradycyjna˛ na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica w terminie do 18 czerwca 2021r.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 85 00 480. Informacje o przy-
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znaniu stypendium zostana˛ przekazane uczniom
i absolwentom bezpośrednio po rozpatrzeniu
wniosków przez Zarza˛d Powiatu w terminie do
31 sierpnia 2021 r. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać na stronach internetowych
szkół lub na stronie www.powiat.swidnica.pl

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ PONOWNIE OTWARTE
Informujemy wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego, że od dnia 1 czerwca punkty
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego be˛da˛ ponownie działać stacjonarnie. Prosimy ustalać termin
wizyty w punkcie pod nr tel. 74 85 00 460 lub za
pomoca˛ platformy internetowej:
https://np.ms.gov.pl/dolno%C5%9Bl%C4
%85skie/%C5%9Bwidnicki

OBCHODY DNIA STRAŻAKA
25 maja, na placu przed Komenda˛ Powiatowa˛ Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy,
odbyły sie˛ obchody Dnia Strażaka.
Oprócz życzeń i podzie˛kowań za służbe˛ była
to okazja do wre˛czenia wyróżnień i awansów.
Wśród awansowanych oficerów byli mie˛dzy innymi Komendant KP PSP Dariusz Budkiewicz,
który awansował na stopień brygadiera oraz Zaste˛pca Komendanta Łukasz Grzelak, który awansował na młodszego brygadiera. Powiat Świdnicki na uroczystościach reprezentowali Starosta
Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Zygmunt Worsa oraz Członek Zarza˛du Powiatu Alicja Synowska.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy
o Gruzji - oraz partnerskiej Adżarskiej Republice
Autonomicznej ze stolica˛ w Batumi. Bartosz znalazł sie˛ w grupie 10 laureatów z Dolnego Śla˛ska.
Podczas ścisłego finału przygotował prezentacje˛
"Sławni ludzie, sławne miejsca Gruzji". Organizatorzy zapewniaja˛, że prawdopodobnie tym roku laureaci konkursu w trakcie wakacji wyjada˛
do Gruzji. Opiekunem Bartosza jest pani Jolanta
Skarzyńska.
W MDK...

OGRODZENIE WOKÓŁ POSESJI
MŁODZIEŻOWEGO DOMU
KULTURY LŚNI JAK NOWE
Dzie˛ki podpisaniu umowy wsparcia z Toyota
Motor Manufactoring Poland sp. z o. o. siedziba
w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 26 zostało

BARTOSZ PASTERNAK Z II LO
WYGRAŁ WYJAZD DO GRUZJI.
Bartosz Pasternak z klasy 2a II Liceum Ogólnokształca˛cego im. Stefana Banacha uzyskał ty-
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W MBP...
XIV Ogólnopolski Konkurs na Autorska˛
Ksia˛żke˛ Literacka˛ - Świdnica 2021. Wyniki
W dniu 14 maja 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy
odbyły sie˛ obrady Jury XIV Ogólnopolskiego
Konkursu na Autorska˛ Ksia˛żke˛ Literacka˛ - Świdnica 2021.
Prace oceniało Jury w składzie: Karol Maliszewski - Przewodnicza˛cy Jury, Jacek Podsiadło,
Tomasz Ossosiński, Ewa Cuban, Andrzej Protasiuk.
Na XIV Ogólnopolski Konkurs na Autorska˛
Ksia˛żke˛ Literacka˛ - Świdnica 2021, 45 autorów
nadesłało 43 ksia˛żki. Biora˛c pod uwage˛ walory
literackie oraz oryginalność opracowania graficznego, do nagrody nominowano ksia˛żki naste˛puja˛cych autorów:
◆ Jacek Maria Hohensee -"SYDONIA"
◆ Jakub Kubś - "PRZEŚWIT"
◆ Artur Kosiorowski - "TU-WIADRO-RZESZÓW"
◆ Dawid Markiewicz - "DEWIACJE,EJAKULACJE I INNE DROBNE PRZYJEMNOŚCI"
◆ Mateusz Andała - "SURFUJA˛C PO KSIE˛ŻYCOWYCH MORZACH"
◆ Suzanne Novaque - "HEROINA I HYBRYDA"
◆ Natalia Wawrzyniak - "STWORZENIE"
W ścisłym finale znalazły sie˛ prace:
◆ Mateusz Andała - "SURFUJA˛C PO KSIE˛ŻYCOWYCH MORZACH"
◆ Natalia Wawrzyniak - "STWORZENIE"
Po wnikliwej analizie i długiej dyskusji Jury
postanowiło, że Nagrode˛ Główna˛ otrzyma:
◆ Mateusz Andała - "SURFUJA˛C PO KSIE˛ŻYCOWYCH MORZACH"
***
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na
Wre˛czenie Nagrody Głównej w XIV Ogólnopolskim Konkursie na Autorska˛ Ksia˛żke˛ Literacka˛ -

lek. med. Bogus³aw Cichoñ
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tuł Laureata w tegorocznej edycji konkursu
"Gruzja - fascynuja˛ca podróż" organizowanego
przez Samorza˛d Województwa Dolnośla˛skiego.

wyremontowane i pomalowane ogrodzenie wokół Młodzieżowego Domu Kultury w dniu 22
maja 2021 r. projekt wolontariacki pozwolił na
zakup niezbe˛dnych materiałów (farby, pe˛dzle,
szczotki druciane i inne akcesoria)ze środków
finansowych Toyota Motor Manufactoring Poland sp. z o. o.. było to duże wsparcie placówki
oświatowej ale i integracja mie˛dzypokoleniowa
uczestników zaje˛ć pracowni turystycznej - Koła
PTTK "To Tu To Tam" i ich rodziców wokół
wspólnej pracy i zabawy. Dzie˛ki dużemu zaangażowaniu i dużej ilości rodziców, dzieci i młodzieży ucze˛szczaja˛cej do placówki w remont i
malowanie ogrodzenia prace wykonano bardzo
szybko i solidnie. Młodzieżowy Dom Kultury
jako forma nagrody za wykonana prace zorgani-

zuje wspólna wycieczke˛ dla wszystkich wolontariuszy. Znacza˛ca kwota dofinansowania do autokaru pozwoli całej grupie zrealizować marzenia - przejście Głównego Szlaku Świe˛tokrzyskiego w dniach 18 - 21.06.2021 r.
Dyrekcja i społeczność Młodzieżowego Domu Kultury bardzo dzie˛kuja˛ firmie Toyota Motor
Manufactoring Poland sp. z o. o. za udzielenie
wsparcia na realizacje˛ projektu wolontariackiego
a rodzicom i młodzieży za bezinteresowna˛ i rzetelna˛ prace˛. Dowodem na zakończenie projektu
jest umieszczenie tablic pamia˛tkowych/ informacyjnych na wyremontowanym ogrodzeniu.

Akupunktura
Zielarstwo
Dermatolog
Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
œroda, pi¹tek 16.oo - 18.oo
www.akupunktura.org.pl
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Świdnica 2021 poła˛czone ze spotkaniem autorskim, wernisażem wystawy plenerowej oraz
koncertem.
Kiedy?
11 czerwca (pia˛tek)
O której?
godzina 18.00
Gdzie?
Plac z dzikami przy MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18
Polonia informuje...

O ZWYCIE˛STWA BYŁO TRUDNIEJ...
Sporo grania i walki o ligowe punkty miały
w ostatnich dniach dziecie˛ce i młodzieżowe drużyny Miejskiego Klubu Sportowego PoloniaStal Świdnica.
Podziałem punktów zakończył sie˛ mecz naszej najstarszej młodzieżowej ekipy - juniorów
starszych z ligi dolnośla˛skiej. Polonia-Stal Świdnica dowodzona przez trenera Sebastiana Błaszczyka zremisowała u siebie 2:2 z Karkonoszami
Jelenia Góra. Goście prowadzili 2:0 po dwóch
golach Bartosza Kamińskiego, ale jeszcze przed
przerwa˛ biało-zieloni dwukrotnie odpowiedzieli
po trafieniach Sebastiana Sieradzkiego i Miłosza
Hruszowca. Po zmianie stron świdniczanie mieli
swoje szanse żeby przechylić szale˛ zwycie˛stwa
na swoja˛ strone˛, lecz brakowało dokładności pod
bramka˛ rywali i zimnej krwi w rozegraniu piłki.
Polonia-Stal Świdnica - Karkonosze J. Góra
2:2 (2:2)
Polonia-Stal: Doliński, Dżugaj, Żukowski, Tragarz, Zalewski (55’ Kaźmierczak), Sieradzki,
Czarny, Skóra (50’ Koczut), Madziała, Hruszowiec, Reczyński (75’ Hawryluk).
***
Pasjonuja˛cy bój z liderem tabeli ligi dolnośla˛skiej rozegrali juniorzy młodsi Polonii-Stali
Świdnica. Podopieczni trenera Grzegorza Borowego mierzyli sie˛ na wyjeździe z FC Wrocław
Academy. To był pojedynek pełny walki, w który
nieco lepiej weszli gospodarze prowadza˛cy do
przerwy 1:0 po skutecznie wykończonej akcji
przez Mateusza Majchrzaka. Po zmianie goście
walczyli o wyrównanie, mieli swoje okazje, ale
z gola po raz drugi cieszyli sie˛ przeciwnicy, a
konkretnie Mateusz Majchrzak, który ustrzelił
dublet. Nasi zawodnicy nie rezygnowali z ataków i w 85. minucie złapali kontakt po golu
Jakuba Solarza. Na wie˛cej zabrakło niestety czasu.
FC Academy Wrocław - Polonia-Stal Świdnica
2:1 (1:0)
Polonia-Stal: Przyborowski, Bujak, Kruczek (55’
Kałwak), Ratajczak, Duma, M. Solarz, Gliwa,
Michta (70’ Szewczyk), J. Solarz, Migas (60’
Kaźmierczak), Król.
***
Świadkami równie emocjonuja˛cej konfrontacji byli widzowie śledza˛cy zmagania jednego z
meczów I ligi wojewódzkiej trampkarzy - czołowej ósemki zespołów na Dolnym Śla˛sku. Polonia-Stal Świdnica podejmowała na obiekcie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji drużyne˛ Zagłe˛bia Lubin. Choć biało-zieloni przegrali,
to niesamowita walka, wynik 3:4 wstydu w batalii z Miedziowymi nie przynosi. Pozostaje jednak niedosyt... Świdniczanie prowadzili od 6.
minuty po trafieniu Huberta Lipińskiego . Kilkadziesia˛t sekund później do wyrównania doprowadził Marcin Skrobich. Upłyne˛ło zaledwie 6
minut i znów z przodu byli podopieczni trenera
Piotra Krygiera (Alex Kindel). Do przerwy strzelali już tylko przeciwnicy, którzy po golach Dawida Nowogońskiego i Dominika Ciska wygrywali 3:2. Po przerwie Miedziowi podwyższyli na
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4:2 (Marcin Skrobich), a ambitnie walcza˛cy
miejscowi zdołali niestety tylko zmniejszyć straty na 3:4 po trafieniu Lipińskiego.
Polonia-Stal Świdnica - Zagłe˛bie Lubin
3:4 (2:3)
Polonia-Stal: Wiecheć, Zawiła, Paliński, Holband, Dudzic, Pawlik, Taratuta, Korab, Kindel,
Król, Lipiński, Widła, Zaczyński, Stańczak, Safian, Cybruch, Nowak.
***
Porażka˛ zakończył sie˛ też wyste˛p naszej drugiej drużyny trampkarzy z ligi dolnoślaskiej. Polonia-Stal II Świdnica dowodzona przez trenera
Oskara Wajdzika uległa na wyjeździe Lechii
Dzierżoniów 0:7. Do przerwy gospodarze prowadzili 3:0 po dwóch golach Jarosława Dudy i
jednym Jana Fabiana. Po zmianie stron Jan Fabian dołożył jeszcze jedno trafienie, a oprócz
niego na liste˛ strzelców wpisali sie˛ Konrad Różycki, Michał Mazik, a także Aleksander Gaweł.
Lechia Dzierżoniów - Polonia-Stal II Świdnica
7:0 (3:0)
Polonia-Stal: Janas, Sahaidak, Horobets, Malinowski, Sauter, Matyszczyk, Ke˛dzior, Jurczak,
Kula, Sztabiński, Choromański, Bereś, Nowak,
Stańczak, Cybruch.
***
Po siedmiu zwycie˛stwach z rze˛du nieco zatrzymani zostali nasi liderzy z ligi dolnośla˛skiej
młodzików. Polonia-Stal Świdnica trenera Mariusza Krupczaka zremisowali na wyjeździe 3:3
z Parasolem Wrocław. - Trudno jest coś powiedzieć o takim meczu... Takie spotkania sie˛ niestety zdarzaja˛. Dwukrotnie wychodziliśmy na prowadzenie i dwukrotnie je straciliśmy. Chłopcy
dali z siebie "maksa", niestety dziś to nie wystarczyło do zdobycia kompletu punktów. Gramy
dalej, przed nami kolejne mecze - wyznaje trener
Mariusz Krupczak. Gole dla biało-zielonych
zdobywali: Szymon Manijak, Paweł Łabe˛dź i
Igor Pierzchała.
Parasol Wrocław - Polonia-Stal Świdnica
3:3 (2:2)
Polonia-Stal: Sikora, Kołodziejczyk, Kulig, Szeremeta, Urbańczyk, Marczak, Kuśnierz, Dudek,
Kaźmierczak, Manijak, Pierzchała, Łabe˛ dź,
Wacht, Redlica, Kiliszewski.
***
Z nieznaczna˛ porażka˛ swój mecz zakończyła
nasza druga drużyna z ligi okre˛gowej młodzików. Podopieczni Jakuba Rosiaka graja˛cy dolnym rocznikiem młodzika, a także zawodnikami
z kategorii wiekowej orlików mierzyli sie˛ na
wyjeździe z Lechia˛ Dzierżoniów. Gospodarze
obje˛li prowadzenie po trafieniu Filipa Zwierzyny, a wyrównał Szymon Mazur. Oba zespoły
walczyły o pełna˛ pule˛, a szcze˛ście dopisało tego
dnia lechistom, którzy zdobyli zwycie˛skiego gola po naszym trafieniu samobójczym.
Lechia Dzierż. - Polonia-Stal II Świdnica
2:1 (1:0)
Polonia-Stal: Oleś, Orzechowski, Mrzygłód,
Monica, Mazur, Jeziorny, Szukalski, Maliszewski, Jedliński, Ungurian, Zawada, Nada , Studnicki, Hajduga, Zienkiewicz.
***
Swoje spotkania o punkty rozegrały także
nasze drużyny z ligi młodzika młodszego. Białozieloni rywalizuja˛ tam orlikami i do rozgrywek
posłali aż trzy ekipy. W swoim ostatnim meczu
Polonia-Stal I Świdnica trenera Mariusza Kru-
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pczaka pokonała 8:1 AP 13 Świdnica, a PoloniaStal III Świdnica pokonała Polonie˛-Stal II Świdnica 7:0.
Polonia-Stal I Świdnica - AP 13 Świdnica
8:1
Polonia-Stal I: Migas, Kasprzak, Kaźmierczak,
Ungurian, Paluch, Waśniowski, Kozar, Politanski, Nada, Zawada, Otoka, Jaumień, Walewski,
Maliszewski, Orzechowski, Kudela.
Polonia-Stal III Świdnica - Polonia-Stal II
Świdnica
7:0
Polonia-Stal III: Dudek, Miedziński, Walczak,
Ożóg, Mazur, Bsch, Głogiewicz, Kosmala, Monica, Rohde, Wiśniewski, Marszałek, Podolski,
Krystyniak.
Polonia-Stal II: Moczydłowski, Staworzyński,
Woźnica, Macutkiewicz, Knapik, Rabenda,
Przyborowska, Struzik, Holenko, Włudyka, Ungurian, Korona, Lipiński, Kunas, Ma˛czka, Stasieluk, Sacharczuk.
źródło: www.polonia stal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
22.05.2021r. godz. 5.53
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny z zakrwawiona˛ twarzy leża˛cego na jednej z ławek poczekalni PKP Świdnica Miasto. Skierowany na miejsce patrol zastał znanego nam
bezdomnego, w stanie po spożyciu alkoholu,
który upadł na twarz i przegryzł sobie warge˛.
Me˛żczyźnie udzielono pierwszej pomocy.
Poszkodowany kategorycznie odmówił zaoferowanej pomocy medycznej.
22.05.2021r. godz. 15.45
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce jednego z marketów przy ulicy Ofiar Oświe˛cimskich. Obsługa stoiska prowadza˛cego sprzedaż warzyw i
owoców, resztki roślinne oraz zepsute produkty wyrzucała pod obrodzenie. Patrol potwierdził zgłoszenie. Strażnicy upomnieli
sprzedawców i zobowia˛zali właściciela stoiska do załatwienia tej sprawy. Po kilku
dniach podpisano stosowna˛ umowe˛ i pojawiły sie˛ tam pojemniki na odpady BIO.
25.05.2021r. godz. 19.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce pojazdu marki
Honda, który stał zaparkowany przy ulicy
Ksie˛żnej Jadwigi Śla˛skiej. Samochód miał
otwarta˛ szybe˛ boczna˛, co umożliwiało swobodne wejście do środka przez nieuprawnione osoby. Skierowani na miejsce strażnicy
ustalili właścicielke˛ pojazdu, która˛ powiadomiono o sytuacji. Kobieta stwierdziła, że nic
nie zgine˛ło z wne˛trza. Samochód został zabezpieczony.
26.05.2021r. godz. 23.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce spożywania alkoholu na placu zabaw przy ulicy Kilińskiego.
Przy stole do ping ponga odbywała sie˛ libacja
alkoholowa. Skierowani na miejsce strażnicy szybko wyjaśnili zgromadzonym tam
młodym osobom, że nie jest to właściwe
miejsce na tego typu spotkań. Jedna osoba
trafiła do wytrzeźwienia na Policyjna˛ Izbe˛
Zatrzymań (wniosek o ukaranie do sa˛du),
jedna osoba ukarana mandatem karnym,
dwie osoby pouczono, w kolejnym przypadku strażnicy postanowili również skierować
wniosek o ukaranie do sa˛du.
27.05.2021r. godz. 22.47
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny leża˛cego przy jednym ze sklepów na ulicy Łuka-
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sińskiego. Na miejsce skierowano pilnie patrol straży miejskiej. Strażnicy na miejscu
potwierdzili zgłoszenie. Po chwili do tego
me˛żczyzny podjechało również pogotowie
ratunkowe, wezwane przez inna˛ osobe˛. Okazało sie˛, że leża˛cym me˛żczyzna˛ był Marek
H. Osoba bezdomna, doskonale znana funkcjonariuszom straży z licznych interwencji.
Me˛żczyzna odmówił przyje˛cia jakiejkolwiek pomocy i oddaliła sie˛.

GMINA ŚWIDNICA
WIE˛ŹBA DACHOWA JUŻ JEST!
KOLEJNY ETAP BUDOWY
ŚWIETLICY Z SZATNIA˛
SPORTOWA˛ W OPOCZCE
Budowa świetlicy z szatnia˛ sportowa˛ oraz
pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym w
Opoczce na kolejnym etapie realizacji. Komplet-
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ła dzisiejszych solenizantów w gminnych przedszkolach. Nie zabrakło życzeń, prezentów, słodkich pocze˛stunków, ale także wspólnych śpiewów, tańców i zabawy.
Choć wielu najmłodszych mieszkańców
gminy otrzymało o poranku prezenty od swoich
najbliższych to wizyta wójt gminy dostarczyła
przedszkolakom wiele radości.
Spotkania z najmłodszymi mieszkańcami
naszej gminy zawsze sprawiaja˛ mi dużo radości.
Dziś szczególnie ciesze˛ sie˛ widza˛c maluszków
spe˛dzaja˛cych czas poza domem, z szerokimi
uśmiechami, w gronie rówieśników, podczas
beztroskiej zabawy - mówi wójt gminy Teresa
Mazurek.

dużym wyzwaniem - podkreślaja˛ uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej.
Aby pomóc nauczycielom i uczniom w orga-

DROGA BURKATÓW-BYSTRZYCA
GÓRNA NA FINISZU
Wykonawcy zadania gminnego pod nazwa˛
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bystrzyca Górna nie zwalniaja˛ tempa. Na chwile
obecna˛ wykonane jest blisko 70% drogi do terenów mieszkaniowych na granicy obre˛bów Burkatów- Bystrzyca Górna (działka nr 242).

nizacji zaje˛ć stacjonarnych po długotrwałym
okresie nauki zdalnej Gminny Zespół Oświaty
przygotował cykl spotkań integracyjnych w
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Luba-

na jest już stolarka okienna obiektu. Wykonana
została także wie˛źba dachowa. Obecnie trwaja˛
prace na dachu oraz budowa ścian wewne˛trznych.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych - listopad 2021 r.

Przypomnijmy -na odcinku 250mb wykonana zostanie droga o nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych ażurowych na podbudowie kamiennej z niezbe˛dnym odwodnieniem.
Zadanie realizowane jest ze środków własnych
gminy Świdnica. Wykonawca˛ robót jest Przedsie˛biorstwo Wielobranżowe "Stańczyk" ze Świebodzic. Planowany termin oddania do użytku
dróg to 30 lipiec 2021 r.
Koszt inwestycji to 2,6 mln zł w tym 1,3 mln
zł wynosi dotacja unijna w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośla˛skiego na lata 2014-2020.

WÓJT Z WIZYTA˛ W GMINNYCH
PRZEDSZKOLACH Z OKAZJI
DNIA DZIECKA
Z okazji Mie˛dzynarodowego Dnia Dziecka
wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek odwiedzi-

WARSZTATY INTEGRACYJNE
JAKO FORMA ZAJE˛Ć PO
POWROCIE DO NAUKI
STACJONARNEJ
Po wielu miesia˛cach lekcji zdalnych uczniowie wrócili do szkolnych ławek. Nauka i zwia˛zane z nia˛ długie godziny spe˛dzone przed komputerem, ale przede wszystkim brak bezpośrednich kontaktów odcisne˛ły swoje pie˛tno nie tylko na uczniach. Z nieskrywana˛ radościa˛ do szkół
wracaja˛ też nauczyciele. Z pewnościa˛ pierwsze
dni nauki stacjonarnej be˛da˛ upływały na rozmowach i na integracyjnych spotkaniach. Pierwsze
warsztaty integracyjne dla uczniów ze Szkoły
podstawowej w Bystrzycy Górnej właśnie sie˛
rozpocze˛ły w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.
Długo czekaliśmy na ten dzień, kiedy wreszcie be˛dziemy mogli wspólnie sie˛ spotkać. Brakowało nam takiego bezpośredniego kontaktu ze
znajomymi, a nawet z nauczycielami. Wbrew
pozorom te zdalne lekcje były dla nas naprawde˛

chowie. Warsztaty w Lubachowie potrwaja˛ do 22
czerwca. Z takiej formy rozpocze˛cia nauki stacjonarnej skorzystaja˛ uczniowie klas IV-VIII z 6
szkół podstawowych.

RADA GMINY UDZIELIŁA WOTUM
ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
DLA WÓJT GMINY ŚWIDNICA
TERESY MAZUREK
W czwartek 27. maja, w dzień samorza˛du
terytorialnego odbyła sie˛ najważniejsza sesja Rady Gminy w roku, podczas której udzielono wo-

tum zaufania oraz absolutorium dla wójt gminy
Świdnica Teresy Mazurek. Podobnie jak w poprzednim roku, wójt przedstawiła Radzie Gminy
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zdobyła bowiem homologacje˛, która zezwala na
rywalizacje˛ na niej również pojazdów typu "Formuła". Spektakularne "szuflady" zawsze wzbu-

Świdnica Raport o stanie gminy za rok 2020.
Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta, a w szczególności realizacje˛ polityki
gospodarczej, oświatowej, społecznej, kulturowej i sportowej gminy. W oparciu o ten dokument radni udzielaja˛ wotum zaufania.
sowej historii na stanowisku wójta gminy Świdnica.

REGION
WYŚCIG POWRACA
NA CZARNA˛ GÓRE˛!

Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie
sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze
sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu i
informacja˛ o stanie mienia gminy oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym.
Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodnicza˛cy Roman Jadach złożył
wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.
Ze sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że:
- prognozowane dochody ogółem w wysokości 99.933.961,57 zł zrealizowano w kwocie
100.565.698,27 zł, co stanowi 100,63% planu, z tego: dochody bieża˛ce 91.308.817,42
zł, dochody maja˛tkowe 9.256.880,85 zł, w
tym ze sprzedaży maja˛tku w kwocie
2.577.418 ,20 zł.(105,06 % planu)
- planowane wydatki ogółem w wysokości
105.365.147,67 zł zrealizowano w kwocie
92.271.154,06 zł, co stanowi 87,57% planu,
z tego wydatki bieża˛ce 80.644.978,74 zł, wydatki maja˛tkowe 11.626.175,32 zł. Wykonanie wydatków maja˛tkowych wyniosło
66,57%, a ich udział w wydatkach ogółem
12,60%. W roku budżetowym wyemitowano
obligacje komunalne w wysokości 8.000
000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowia˛cy różnice˛ pomie˛dzy dochodami i wydatkami bieża˛cymi jest wielkościa˛ dodatnia˛ i
wynosi 10.663.838 ,68 zł przy planowanej
dodatniej jego wartości 3.968.488,31 zł zł.
Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych
obligacji komunalnych stanowi 46,24 % wykonanych dochodów 2020 r. Przy formułowaniu
pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy za 2020 rok Skład Orzekaja˛cy
kierował sie˛ podstawowym kryterium jakim jest
przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu gminy, wskazuja˛c jednocześni, iż ocena wydatkowanych środków pod ka˛tem celowości i
gospodarności należy do wyła˛cznej właściwości
organu stanowia˛cego.
Pragne˛ podzie˛kować Radzie Gminy Świdnica, kierownictwu, wszystkim pracownikom
Urze˛du Gminy Świdnica i jednostek organizacyjnych za kolejny rok dobrej współpracy. Absolutorium udzielane jest wójtowi gminy, ale jest to
praca zespołowa i za to raz jeszcze dzie˛kuje˛ mówiła Teresa Mazurek, podczas sesji absolutoryjnej.
Udzielone przez radnych absolutorium jest
dla Teresy Mazurek osiemnastym z tyt. wykonania budżetu, a dziewie˛tnastym w jej dotychcza-

Na kultowa˛ trase˛ w Siennej, po kilku latach
przerwy, powracaja˛ kierowcy wyścigowi! Wszystko za sprawa˛ Auto Moto Klubu Kłodzko , który
po raz pierwszy pod własnym szyldem, przygotowuje kultowe zawody. Ich organizacje˛ zapewniaja˛ dobrze znani działacze polskiego motorsportu, a do rywalizacji wła˛cza˛ sie˛ najlepsi zawodnicy. Na dwie rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski "Stronie Śl. - Czarna
Góra 2021" zapraszamy w dniach 26-27 czerwca
2021.
O kierowcach, którzy w dniach 26-27 czerwca pojawia˛ sie˛ na Czarnej Górze w Stroniu Śla˛skim, mówi sie˛, że stale maja˛ pod góre˛. I to
prawda! Ich rywalizacja cie˛gle odbywa sie˛ na
górskich drogach. A ta, z Siennej do Przełe˛czy
Puchaczówka, od lat uchodzi za jedna˛ z najtrudniejszych w całym cyklu Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.
Kultowa trasa w Siennej (ośrodek narciarski
Czarna Góra), obecnie be˛da˛cej dzielnica˛ Stronia

Śla˛skiego, to kre˛ty odcinek drogi wojewódzkiej
nr 392 o długości 2770 m. To na nim specjalnie
na 5. i 6. runde˛ Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski powstaje okazjonalny tor wyścigowy. Jego charakterystyka to przede wszystkim
imponuja˛ca różnica wysokości, która wynosi
ponad 200 m, średni wznios to aż 7,3 %. Kierowcy be˛da˛ mieli do pokonania 10 zakre˛tów prawych
i 12 lewych.
Podwójna runda GSMP na Ziemie˛ Kłodzka˛
zawsze przycia˛gała najlepszych zawodników,
zatem podobnie be˛dzie i w tym roku. Jednak

tegoroczne zawody maja˛ szanse˛ być jeszcze bardziej widowiskowa niż poprzednie edycje. Za
sprawa˛ Auto Moto Klubu Kłodzko kultowa trasa

dzaja˛ zainteresowanie kibiców. O nie zabiegać
be˛da˛ także samochody historyczne oraz najnowsze specyfikacje kilkusetkonnych pojazdów,
walcza˛cych o coroczny rekord trasy.
Kto i w czym stanie do rywalizacji na Czarnej Górze dowiemy sie˛ po 18 czerwca 2021,
kiedy to nasta˛pi zamknie˛cie listy zgłoszeń. Na
trasie zawodnicy pojawia˛ sie˛ w sobote˛, 26 czerwca 2021 po godz. 9:30. Zanim stana˛ do oficjalnego ścigania, najpierw odbe˛da˛ 3 podjazdy treningowe. Start wyścigu zaplanowano na godz.

14:30. W niedziele˛, 27 czerwca 2021 treningi
rusza˛ o godz. 9:00, a wyścig o godz. 13:00.
Przez oba dni rywalizacji odcinek drogi wojewódzkiej nr 392 na Czarnej Górze be˛dzie zamknie˛ty dla ruchu drogowego w godz. 07:0020:00. Zaplanowano objazdy.
Zawody poprzedzi badanie kontrolne, które
odbe˛dzie sie˛ w pia˛tek, 25 czerwca 2021 w godz.
10:00 - 18:00 na Rynku w Kłodzku.

RUSZA PILOTAŻ KONKURSU
"NASZ ZABYTEK" FUNDACJI
MOST THE MOST!
Mieszkasz w województwie dolnośla˛skim?
Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie
i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz sie˛
lokalna˛ historia˛, kultura˛, ochrona˛ zabytków?
Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca,
którym warto dać nowe życie? Weź udział w
pilotażu konkursu "Nasz Zabytek". Nabór
zgłoszeń rusza już 7 czerwcai potrwa do 5 lipca
2021 r.
"Nasz zabytek" to konkurs organizowany
przez Fundacje˛ Most the Most dla każdego, kto
chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie.
Uczestnicy konkursu moga˛ zgłaszać zabytki
ze swojej okolicy, którym warto przywrócić
świetność. Naste˛pnie be˛da˛ moglizaproponować pomysł jakzwycie˛ski zabytek może być
wykorzystany przez lokalna˛ społeczność.
Zwycie˛ski projekt uzyska od Fundacji Most
the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN).
Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzacje˛ zabytku i dostosowanie go do wybranej
w konkursie funkcji społecznej.

www.expressem.eu
Ważne - w konkursie można zgłaszać tylko
zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursiebe˛da˛ oceniane zabytki, które
sa˛ własnościa˛ publiczna˛ (należa˛ np. do jednostek
samorza˛du terytorialnego, Skarbu Państwa).
Konkurs "Nasz zabytek" jest podzielony na
dwie cze˛ści:
- I Konkurs - wybór jednego zabytku w województwie (start 7 czerwca 2021 r);
- II Konkurs - wybór pomysłów na sposób
użytkowania / nowa˛ funkcje˛ społeczna˛ zwycie˛skiego zabytku (start w sierpniu2021 r. po zakończeniu I Konkursu).
Udział w konkursie - krok po kroku
W konkursie może wzia˛ć udział każdy (osoba fizyczna), kto chce zrobić coś dobrego dla
lokalnej społeczności i regionu.Jak to zrobić?
I Konkurs - na wybór 1 zabytku w województwie (nabór zgłoszeń 7 czerwca - 5 lipca 2021 r.)
- Znajdź zabytekw okolicy, który jest dla
Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.
- Sprawdź czy miejsce, które chcesz zgłosić
to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do
rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnościa˛
jednostki publicznej (należy np. do jednostek
samorza˛du terytorialnego, Skarbu Państwa).
- Zrób zdje˛cie zabytku.
- Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz
zgłoszeniowy.
Wie˛cej informacji, wskazówki jak sprawdzić
zabytek oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz
na stronie fundacjiwww.mostthemost .pl
Jeśli nie masz doste˛pu do internetu lub wypełnienie formularza sprawia Ci trudność, możesz zgłosić zabytek przez telefon:+ 48 22 47 55
111 lub +48 517 884 088. Pamie˛taj, żeby wcześniej przygotować podstawowe informacje na temat zgłaszanego zabytku.
II Konkurs - wybór zgłoszonychprzez lokalna˛ społeczność pomysłów na sposób użytkowania / nowa˛ funkcje˛ społeczna˛ zwycie˛skiego zabytku (nabór zgłoszeń w sierpniu przez 4 tygodnie)
- Wykreuj pomysł w jaki sposób zabytek
mógłby zostać wykorzystany w przyszłości? Jak
może służyć Tobie i Twojej społeczności? Jakie
nowe funkcje mógłby pełnić?
- Opisz swój pomysł i uzasadnij zgodnie z
kryteriami Konkursu: odpowiedź na potrzeby
lokalnej społeczności, potencjał społeczny, funkcjonalność, propozycja promocji wśród lokalnej społeczności, użyteczność i atrakcyjność w
środowisku lokalnym , mie˛dzypokoleniowe
zaangażowanie i współpraca.
- Wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
Dlaczego warto sie˛ zaangażować?
Udział w konkursie "Nasz zabytek" to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje
pomysły, pobudzić wyobraźnie˛, poczuć wpływ
na własne otoczenie. Przekonać sie˛, że nasze
zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe
efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł maszanse˛ wygrać, a zgłaszaja˛cy zostać lokalnym
bohaterem.
Idea˛ konkursu jest wzmacnianie wpływu
społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Fundacja Most the Most chce, aby miesz kań cy w o jew ództwad olnośla˛skiegozaangażowali sie˛ w wybór zabytków do rewaloryzacji i sami wykreowali dla nich nowe przeznaczenie. To nie wszystko. Organizatorowi konkursu zależy na tym, żeby właściciel zwycie˛skiego
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zabytku wła˛czył w prace studentów / absolwentów szkół i uczelni wyższych (np. architektury,
konserwacji, historii sztuki), aby przy realizacji
projektu mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.
Celem, który Fundacja Most the Most chce
uzyskać w perspektywie długofalowej jest
aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalna˛ społeczność. Fundacja planuje kontynuować współprace˛ z właścicielami
obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Może sie˛ to również przyczynić do zwie˛kszenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której
be˛dzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku.
Po pilotażu Fundacja Most the Most planuje
ogłosić konkurs "Nasz Zabytek" w kolejnych
województwach.
***
Fundacja Most the Most jest niezależna˛ organizacja˛ non-profit. Nasza˛ misja˛ jest budowanie
kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórcówi mie˛dzypokoleniowej współpracy.Jesteśmy mostem mie˛dzy przeszłościa˛ i przyszłościa˛, inspiratorem i integratorem społeczeństwa na rzecz kultury. Odnawiamy zabytki i dajemy im nowe życie.Pokazujemyświatu osia˛gnie˛cia Polski i Polaków. Budujemy dume˛ z naszej
historii i kultury, naszych przodków i ich dokonań. Inicjujemywspółprace˛ wielu środowisk i
partnerów, bo wspólnie możemy wie˛cej, a nawet
najwie˛cej. Most the Most - ła˛czymy pokolenia!

WROCŁAWSKIE LOTNISKO:
WRACAJA˛ UŁATWIENIA
DLA PASAŻERÓW
Udogodnienie dla pasażerów przylatuja˛cych
ze strefy Non Schengen. Od wczoraj przed przekroczeniem granicy moga˛ znów wykonać na lotnisku szybkie testy antygenowe na obecność
koronawirusa. Negatywny wynik gwarantuje, że
pasażer nie be˛dzie poddany kwarantannie i uniknie biurokracji. Co najważniejsze, maksymalnie
skróci sie˛ czas oczekiwania do kontroli granicznej.
Testy dla pasażerów przylatuja˛cych ze strefy
Non Schengen były doste˛pne już wcześniej - Port
Lotniczy Wrocław wprowadził takie rozwia˛zanie zima˛, jako pierwsze lotnisko w Polsce. Jednak później, ze wzgle˛du na zmiane˛ przepisów,
testy można było wykonać dopiero po przekroczeniu granicy, co stanowiło duże utrudnienie dla
pasażerów i wydłużało czas oczekiwania na
przejściu granicznym. Od wczoraj punkt działa
ponownie. Test kosztuje 200 zł, a na wynik czeka
sie˛ tylko 15 minut. To duże ułatwienie - osoby,
które wykonaja˛ test przed przekroczeniem granicy i otrzymaja˛ negatywny wynik, nie zostana˛
wpisywane na kwarantanne˛, a przy kontroli granicznej be˛da˛ traktowane priorytetowo. Co to
oznacza w praktyce? Szybka˛ ścieżke˛ kontroli i
brak biurokracji. Dodatkowo, jeśli pasażer posiada dokument biometryczny, to skorzysta z uruchomionych niedawno bramek do automatycznej kontroli granicznej.
- Zależy nam na tym, by korzystanie z lotniska było jak najbardziej komfortowe i oczywiście bezpieczne. W przypadku pasażerów przylatuja˛cych ze strefy Non Schengen możliwość
wykonania testu przed przekroczeniem granicy
daje szereg korzyści. Dlatego apelowaliśmy o
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taka˛ możliwość jako port i w ramach Zwia˛zku
Portów Regionalnych. Udało sie˛ i zmiana przepisów została właśnie wprowadzona - mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.
Podkreśla, że takie rozwia˛zanie doskonale
sprawdzi sie˛ szczególnie przy kumulacji rejsów
spoza strefy Non Schengen: - Testy przed kontrola˛ graniczna˛ pozwola˛ znacznie usprawnić i
uprościć niezbe˛dne procedury, co oznacza, że
podróżni oszcze˛dzaja˛ swój czas, a ruch na lotnisku stanie sie˛ bardziej płynny. Traktujemy to jako
kolejny krok w kierunku przywracania normalności.
Przypomnijmy, że w terminalu pasażerskim
wykonywane sa˛ szybkie testy antygenowe również dla wszystkich pasażerów przylatuja˛cych ze
strefy Schengen oraz dla pasażerów odlatuja˛cych
z Wrocławia. Wynik otrzymujemy po kwadransie. Koszt testów przed odlotem: 150 zł za osobe˛,
koszt testów po przylocie: 200 zł za osobe˛, w obu
przypadkach wraz z zaświadczeniem w je˛zyku
angielskim. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość wykonania genetycznego testu metoda˛
Real Time-qPCR. Punkt diagnostyczny znajduje
sie˛ przed terminalem - na specjalnie wydzielonym do tego celu parkingu B. Z tych testów może
skorzystać każdy, niekoniecznie przed lub po
zakończeniu podróży lotniczej.
Coraz wie˛cej latania
Według prognoz, ruch lotniczy be˛dzie stopniowo wzrastał, czemu sprzyja fakt, że wiele
krajów z południa Europy otwiera sie˛ na turystyke˛. Już teraz widać, że systematycznie rośnie
liczba poła˛czeń uruchamianych ponownie lub
otwieranych przez przewoźników.
- Wachlarz kierunków jest szeroki i różnorodny. Składa sie˛ z ponad 50 kierunków oferowanych przez tanie linie lotnicze, przewoźników
sieciowych i biura podróży. Każdy znajdzie coś
dla siebie. W maju siatka poła˛czeń znacznie sie˛
wzbogaciła, a w czerwcu i lipcu be˛dzie jeszcze
ciekawsza - dodaje Cezary Pacamaj, wiceprezes
Portu Lotniczego Wrocław.
Od 1 lipca ruszy nowość w ofercie
przewoźników sieciowych: bezpośrednie poła˛czenie na trasie Wrocław - Londyn-Heathrow.
Be˛dzie realizowane do 26 września, dwa razy w
tygodniu: w czwartki i niedziele. Uruchomia˛ je
linie British Airways.
Now ości w prow adzaja˛ również inni
przewoźnicy. Na wyspe˛ Kos polecimy z PLL
LOT w ramach akcji "Loty na wakacje". Bilund
w Danii (w pobliżu Legolandu), Zadar (Chorwacja) oraz Olsztyn-Mazury to nowe propozycje
linii Ryanair, a poła˛czenia do Splitu (Chorwacja)
i Burgas (Bułgaria) uruchomia˛ linie WizzAir.
Przypomnijmy, że podróżni wrocławskiego
lotniska - w ramach oferty biur podróży - maja˛
do dyspozycji wycieczki do Egiptu i Turcji, na
greckie wyspy: Krete˛, Rodos i Zakynthos, a także
do kurortów czarnomorskich - Burgas i Warny.
Stopniowy wzrost ruchu lotniczego pokazuja˛ też liczby. W kwietniu 2021 Port Lotniczy
Wrocław obsłużył ponad 23 tys. pasażerów . To
o 16% wie˛cej niż w marcu i o 48% wie˛cej niż w
lutym tego roku.
***
Port Lotniczy Wrocław to jedno z najwie˛kszych i najważniejszych lotnisk w Polsce. W
roku 2019 obsłużył ponad 3,5 mln pasażerów.
Wrocławskie lotnisko jest doskonale skomunikowane z siecia˛ autostrad (A4 i A8) i dróg ekspresowych (S3, S5 i S8), co umożliwia szybki i
wygodny dojazd również z dalej położonych regionów Polski. Na lotnisku podróżni maja˛ do
dyspozycji ok. 4 tys. miejsc parkingowych.
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 W pogoni za pienie˛dzmi nie zatracaj samego siebie. Nie zapominaj o
tym, co jeszcze tak niedawno, było najważniejsze. Wszystko dobrze sie˛ skończy.
Musisz tylko zachować dystans do ostatnich wydarzeń. Nieporozumienia z partnerem zostana˛ wyjaśnione, a Wasz zwia˛zek zacznie rozkwitać i nabierać nowych
barw.
BYK Pewne wydarzenia be˛da˛ wymagały
od Ciebie zmiany planów. Pewne działania be˛dzie trzeba przeprowadzić wcześniej, niż to sobie wyobrażałeś. Zdobycie
wymarzonego celu jest już blisko. W pracy ktoś be˛dzie grał nieczysto. Nie daj sie˛
sprowokować, nie bierz na siebie odpowiedzialności za coś, na co nie masz
wpływu.
BLIŹNIE˛TA Nagle zorientujesz sie˛, że
właśnie mija czwarty miesia˛c roku. A Twoje
postanowienia noworoczne nie zostały nawet
ruszone. Be˛dziesz wie˛c nadrabiać zaległości
w tym zakresie. Nerwowa atmosfera be˛dzie
towarzyszyć Ci w działaniu. Konflikty nie
wykluczone. Cel zostanie jednak osia˛gnie˛ty.
RAK Pojawi sie˛ możliwość poprawienia
sytuacji finansowej. Musisz tylko wykorzystać okazje˛, jaka sie˛ nagle pojawi. Nie
bój sie˛ cie˛żkiej pracy. Z pewnościa˛ sobie
poradzisz. Dobre relacje z partnerem mo-

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

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

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

WYBRANE OFERTY LOKALI DO
SPRZEDAŻY I WYNAJE˛CIA:

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

0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne, okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia
+ zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I
pie˛tro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla kamienicy, Centrum 419.000 zł
0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
207.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 610.000 zł
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice
Świdnicy 389.000 zł
0-5782A SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto

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

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

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