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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.

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
do 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

BACH FESTIWAL ŚWIDNICA: PRO-
LOG
19.06.2021, godz. 18:00
Jakub Józef Orliński, Capella Cracoviensis,
Jan Tomasz Adamus Christoph Willibald
Gluck Kościół Pokoju w Świdnicy
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: Ko-
ściół Pokoju, pl. Pokoju 6; organizator: ŚOK

ŚWIĘTOJAŃSKI EKOPIKNIK
25.06.2021, godz. 15:00
Zapraszamy na Świętojański Ekopiknik!
Głównym celem imprezy jest promowanie
wśród mieszkańców Świdnicy i okolic zdro-
wego, ekologicznego stylu życia oraz pro-
mocja ekoproduktów wytwarzanych przez
lokalnych przedsiębiorców.
Wstęp bezpłatny; miejsce: Park Centralny;
organizator: Gmina Miasto Świdnica, Świd-
nicki Ośrodek Kultury

WYSTAWA CZASOWA OD ANNY
ŚWIDNICKIEJ DO SECESJI. REKON-
STRUKCJE SUKIEN
02.07-12.09.2021, godz. 18:00
Wystawa czasowa Od Anny Świdnickiej do
secesji. Rekonstrukcje sukien historycznych
Elżbiety Dunin-Wąsowicz
Wstęp...; miejsce: Muzeum Dawnego Ku-
piectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica; orga-
nizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

29. ŚNJ: MIKE PARKER/IREK GŁYK
15.07-16.07.2021, godz. 19:00
Irek Głyk przy wibrafonie 29. ŚWIDNIC-
KIE NOCE JAZZOWE: IREK GŁYK VI-
BES EXPRESSION 16  l ipca 2021
godz.19:30 - 21:00 | bezpłatne wejściówki
Po długiej i niezamierzonej przerwie zapra-
szamy fanów jazzu na dziedziniec pod Wie-
żą Ratuszową, na pierwsze koncerty inaugu-
rujące tegoroczny sezon. 
Wstęp bezpłatne wejściówki;  miejsce: dzie-
dziniec pod Wieżą Ratuszową; 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
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DOTACJE DLA RODZINNYCH
OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Trzy świdnickie, rodzinne ogrody działkowe
otrzymały dofinansowanie, które pomoże im w
modernizacji i budowie infrastruktury ogrodo-
wej. 

Dotację w wysokości 9 tys. zł przyznano
dlaRodzinnego Ogrodu Działkowego "Księcia
Bolka" na wykonanie nawierzchni z kostki beto-
nowej pod pojemniki na odpady komunalne oraz
utwardzenie dojścia między placami a miejscem
dojazdu samochodów, a także na wymianę bramy
wjazdowej i montaż wodomierzy na sieci roz-
dzielczej ogrodu nr 1. Członkowie ROD "Irys"
otrzymane 6 tys. zł przeznaczą nawykonanie do-

kumentacji przyłącza wodnego do sieci miejskie-
joraz na utwardzenie nawierzchni z kostki beto-
nowej pod pojemniki do składowania i segrego-
wania odpadów.Dotacja w wysokości 5 tys. zł
pozwoli Stowarzyszeniu Ogrodowemu ROD
"Pod Grzybem"na zakup sprzętu ogrodniczego,
czyli kosiarki i rekultywatora. 

- Dotacje dla rodzinnych ogrodów działko-
wych przyznano już trzeci raz w naszym mie-
ście.Zainteresowanie tą formą wsparcia zawsze
jest duże, gdyż pozwala ono na stopniową popra-
wę infrastruktury ogrodowej. W tym roku pozy-
tywnie zaopiniowano wszystkie złożone wnio-
ski- mówi Magdalena Okniańska, kierownik Re-
feratu Organizacji Pozarządowych. 

W tegorocznym budżecie miasta przezna-
czono na ten cel 20 tysięcy złotych. Przypomnij-
my, że udzielona dotacja nie może przekraczać
50% kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie mo-
że być większa niż 10 tys. zł nakładu nazadanie.
Środki te mogą wspomóc m.in.: remont czy też
budowę ogrodzeń, alejek, dróg dojazdowych,
sieci energetycznych lub wodociągowych. 

WYCINKI KONIECZNE
W związku z licznymi pytaniami od miesz-

kańców, kierowanymi do Urzędu Miejskiego w
Świdnicy w sprawie prac prowadzonych przy
przebudowie alei Niepodległości wyjaśniamy, że
wszystkie działania prowadzone są zgodnie z
prawem i pod nadzorem Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. 

Wiele wątpliwości mieszkańców Świdnicy
wzbudza przeprowadzona niedawno wycinka
drzew rosnących wzdłuż alei Niepodległości w
Świdnicy. Chodzi tu przede wszystkim o wielo-
letnie robinie akacjowe, który musiały zostać
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S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy
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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.
Miejsce: różne, organizator: ŚOK

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

KINEMATOGRAF - WIECZORY
Z KINEM ROSYJSKIM

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

Rynek 44, Świdnica; organizator: ŚOK
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.
**********************************

MUZYKA MI LEŻY #3: BLUEFACES
[synthpop]
26 czerwca 2021 godz.20:00 - 21:00
Wstęp: 10 zł - 15 zł. Miejsce: dziedziniec
pod Wieżą Ratuszową, ul. Wewnętrzna,
Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek
Kultury

Trzeci z cyklu koncertów plenerowych pre-
zentujących lokalnych artystów. Spotkajmy
się przy Wieży! Na leżakach! Usłyszycie
m.in. cold wave, pop, blues, chillout a wszy-
stko to na świeżym powietrzu i z dystansem.
Miasto. Bloki z wielkiej płyty. Nocna jazda
samochodem bez określonego celu. Długie,
wieczorne spacery pośród brudnego, niemalże
stopniałego śniegu. Takie obrazy mają swoje
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usunięte ze względu na ich zły stan. W większo-
ści były to już na w pół uschnięte drzewa, spró-
chniałe od środka, stanowiące zagrożenie dla
przechodniów i kierowców. Wyciętych zostało
także część lip, drzew relatywnie młodych. Nie
było możliwości ich przesadzenia ze względu na
kolizję ich korzeni z siecią gazową, która biegnie
wzdłuż ulicy. Aby móc skutecznie przeprowa-
dzić proces przesadzenia konieczne jest wykopa-
nie drzewa z odpowiednio dużą bryłą korzenio-
wą. Ze względu na gęstą sieć uzbrojenia podzie-
mnego (sieci gazowe) nie było takiej możliwości,
aby przesadzić drzewo nie uszkadzając sieci pod-
ziemnej.

Aby zrekompensować przeprowadzoną wy-
cinkę zaplanowano dodatkowe nasadzenia
wzdłuż remontowanego odcinka drogi i jego
okolicach. Wycięte drzewa zastąpi 30 nowych
egzemplarzy - jeden platan, 14 lip drobnolist-
nych i srebrzystych oraz 15 robinii akacjowych.
Do tego posadzonych zostanie 2806 krzewów
(m.in. irga błyszcząca, tawuła brzozolistna czy
irga łyżeczkowata) oraz 2166 bylin (m.in. bodzi-
szek korzeniasty, liliowiec ogrodowy czy roz-
chodnik karpacki). 

Remont alei Niepodległości to najważniejsza
inwestycja drogowa w Świdnicy w 2021 roku.
Ulica ta jest jedną z głównych arterii miasta,
pozostającą pod zarządem województwa. Jej
przebudowa jest inwestycją oczekiwaną przez
wielu mieszkańców. Na mocy porozumienia z
zarządcą drogi Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei
miasto wzięło na siebie ciężar prac przygoto-
wawczych przebudowy tej drogi, opracowując w
ostatnich latach dokumentację. 50% wartości
prac pokryją także służby marszałkowskie. Ulica
wyposażona zostanie w nowe oświetlenie drogo-

we,  kanalizację deszczową, chodniki, ciąg pie-
szo-rowerowy oraz zatokę postojową, a istnieją-
ca konstrukcja jezdni zostanie wzmocniona i za-
mieniona na asfaltobetonową. Równocześnie
wykonywane będą prace renowacyjne przy mu-
rze obronnym, podczas których wymienione zo-
staną uszkodzone elementy balustrady i odno-
wione spoinowanie powierzchni muru. Realiza-
cja I etapu, obejmującego odcinek od pl. Wolno-
ści do ul. 8 Maja, potrwa rok i zakończy się w
2022 roku. O kolejnych etapach władze miasta
zdecydują w oparciu o posiadane środki finanso-
we. 

MIASTO DZIECI WRÓCI
W 2022 ROKU

To kolejny rok, kiedy pandemia krzyżuje
nam nasze plany. Jest nam bardzo przykro, że
przedkładając nade wszystko bezpieczeństwo
dzieci, i w tym roku nie będziemy mogli zaprosić
je do Miasta Dzieci. Dbając o bezpieczeństwo
nas wszystkich musimy odwołać imprezę, tym
bardziej, że lodowisko, gdzie ulokowana jest na-
sza dziecięca impreza, dziś służy wszystkim mie-
szkańcom Świdnicy jako punkt szczepień, tak
ważny w walce z wirusem. Przypomnijmy, że na
każdym turnusie półkolonii gości ponad 600

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


4

dzieci i około 100 opiekunów, wolontariuszy i
organizatorów. Dzieci, oprócz dobrej zabawy i
wielu atrakcji związanych ze swoim miastecz-
kiem, w poprzednich edycjach, a było ich już
sześć, otrzymywały posiłki, a wszystkie godziny
przepracowane w różnych zawodach opłacane
były wewnętrzną walutą, którą mogły wydawać
w sklepie marzeń. Miasto Dzieci, pod patrona-
tem Prezydent Miasta Świdnicy, Beaty Moskal-
Słaniewskiej oraz Wójt Gminy Świdnica, Teresy
Mazurek, wspierali liczni sponsorzy, którzy byli
zaangażowani nie tylko finansowo, ale również
merytorycznie. W trosce o zdrowie nas wszy-
stkich, tegoroczna półkolonia nie odbędzie się,
ale jesteśmy przekonani, że rok 2022 pozwoli
nam na powrót naszego Miasta Dzieci. Dzięku-
jemy za wyrozumiałość i zachęcamy rodziców
do szczepień. 

KACPER I MATEUSZ 
CZYLI PODWÓJNY FINAŁ

W dniu 8 czerwca 2021 r. odbył się w Golu-
biu-Dobrzyniu finał etapu centralnego VI Olim-
piady Wiedzy Historycznej. Uczestniczyli w nim

tegoroczni maturzyści z "Kasprowicza": Kacper
Kucab oraz Mateusz Nuzbański (obaj z klasy III
humanistycznej).

Panowie uzyskali znakomity wynik w posta-
ci tytułu finalisty wspomnianej olimpiady. Opie-
kunem olimpijczyków jest Patrycjusz Malicki,
historyk z I LO.

XXX SESJA RADY MIASTA
Miejscy rajcy po ponad rocznej przerwie

wrócą do obrad na salę narad Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Świdnicy, a nie online jak to miało
miejsce do tej pory. W piątek, 18 czerwca o godz.
10.00 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej
Świdnicy. 

Głównym punktem obrad XXX sesji Rady
Miejskiej w Świdnicy będzie rozpatrzenie spra-
wozdania finansowego oraz sprawozdania z wy-
konania budżetu Gminy Miasto Świdnica za
2020 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta abso-
lutorium. Poprzedzone to będzie debatą nad ra-
portem o stanie Gminy Miasto Świdnica i głoso-
waniem nad udzieleniem Prezydentowi Miasta
wotum zaufania. Ponadto , przedstawione zosta-
nie sprawozdanie z kontroli w Urzędzie Miej-
skim w Świdnicy, dokonanej przez Komisję Re-

wizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy, pn. "Kon-
trola wydatków z budżetu Gminy Miasto Świd-
nica stanowiących dotacje dla OSP Świdnica za
lata 2018-2020".

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwa-
ły w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Miasto Świdnica" oraz zmiana
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Miasto Świdnica.

KACPER SZCZYGIEŁ FINALISTĄ
Po raz dziewiąty uczniowie I LO w Świdnicy

wzięli udział w Olimpiadzie Innowacji Techni-
cznych i Wynalazczości, która w tym roku odby-
wała się w Koszalinie w dniach 29- 30 maja 2021
r.

Jest już tradycją, że Kasprowiczanie są w
czołówce najlepszych w tej Olimpiadzie. W tym
roku w Olimpiadzie startowało troje uczniów
"Kasprowicza": Hanna Bal (kl. I c), Mikołaj Ko-
walczyk (kl. III c) i Kacper Szczygieł (kl. II p).
Finalistą Olimpiady został Kacper Szczygieł.
Opiekunem startujących uczniów jest Pan Piotr
Chlastawa.

POSIEDZENIE KOMISJ
I BUDŻETU I FINANSÓW

8 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów Rady Powiat Świdnica.
Głównym punktem obrad była informacja Staro-
sty Świdnickiego w sprawie negatywnych skut-
ków związanych z wystąpieniem epidemiiCO-
VID-19 w 2020 roku oraz na temat wypłaconej
rekompensaty z tego tytułu przez Rząd RP.

Główny wniosek jest taki, że Powiat Świdni-
cki otrzymuje małe środki z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych m.in. dwukrotnie
nie otrzymując dotacji na zakup nowych kare-
tek.

Z uwagi na dużą wagę tego problemu zapro-
szenie na posiedzenie Komisji otrzymali wszy-
scy parlamentarzyści z okręgu wałbrzyskiego.
Niestety w spotkaniu uczestniczyła tylko przed-
stawicielka Biura Poselskiego Poseł na Sejm Iza-
beli Katarzyny Mrzygłockiej.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE INFORMUJE

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsul-
tacje z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastę-
pczej w Powiecie Świdnickim na lata 2021-
2023.
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ciąg dalszy ze str. 3
brzmienie. Duet Bluefaces tworzy szeroko
pojętą muzykę elektroniczną w klimatach
synthpop, synthwave i post-punk. Ich muzy-
czną inspiracją są lata 80-te: zza zachodniej
jak i zza wschodniej granicy. Utwory, które
tworzą zachęcają słuchaczy do refleksji, ale
też rytmicznego poruszenia nogą.
Organizatorem jest Świdnicki Ośrodek Kul-
tury we współpracy z Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych w Świdnicy,
Księstwo Świdnicko-Jaworskie oraz Mło-
dzieżowa Rada Miasta.

XXII BACH FESTIVAL ŚWIDNICA
19 czerwca 2021 - 8 sierpnia 2021
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

"pragnij przemiany"
prolog
19 VI sobota 18:00 Świdnica Kościół Poko-
ju :: Jakub Józef Orliński Capella Cracovien-
sis Jan Tomasz Adamus
festiwal
30 VII piątek 19:00 Świdnica Kościół Poko-
ju :: Akademia Bachowska Andreas Arend
31 VII sobota
19:00 Świdnica Kościół Pokoju :: Samuel
Marino Capella Cracoviensis Jan Tomasz
Adamus
21:30 Świdnica Fabryka Urządzeń Przemy-
słowych ul. Witosa 4 :: opera-monodram
Comfort Starving reż. Krystian Lada
1 VIII niedziela 19:00 Świdnica Kościół Po-
koju :: La Risonanza & Akademia Bacho-
wska Fabio Bonizzoni
2 VIII poniedziałek 19:00 Świdnica Kościół
Pokoju :: recital Jorge Jimenez skrzypce
3 VIII wtorek 19:00 Świdnica Kościół Po-
koju :: recital Marcin Świątkiewicz
4 VIII środa 19:00 Świdnica Kościół Pokoju
:: recital Matteo Messori
5 VIII czwartek 19:00 Świdnica Kościół Po-
koju :: Zróbmy sobie Paryż
6 VIII piątek 20:30 Świdnica katedra :: The
Gesualdo Six
7 VIII sobota 19:00 Świdnica Kościół Poko-
ju :: Sophie Junker
8 VIII niedziela 19:00 Świdnica Kościół Po-
koju :: lArpeggiata
wejściówki: bilety.sok.com.pl
szczegóły: bach.pl

VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORGANOWY IM. CHRISTIANA
SCHLAGA
25 czerwca 2021 - 16 lipca 2021
Bezpłatne wejściówki
Z nieskrywaną radością polecamy VI Festi-
wal Schlaga, który odbędzie zarówno na
żywo w Kościele Pokoju w Świdnicy, jak i
online na profilu Fundacji Dobrej Muzyki na
Facebooku w formie transmisji na żywo.
Obowiązują bezpłatne wejściówki na kon-
cert! - linki dostępne będą od 22 czerwca na
stronie fundacjadobrejmuzyki.pl

ciąg dalszy na str. 6
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POWRÓT NA PARKIETY 
Państwo Anna i Tomasz Wojasowie nie zwal-

niają tempa, pasja bowiem uskrzydla, a taniec

porywa. Pod koniec maja wystąpili w Zabrzu w
hali sportowej Pogoń w mistrzowskim turnieju
tańca POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS. Po
raz kolejny para wytańczyła mistrzostwo Polski
w kategorii tańca standardowego pow. 50 lat oraz
wicemistrzostwo Polski w kategorii pow. 40 lat.

W MDK...

V ŚWIDNICKIE MARSZE 
NA ORIENTACJĘ 2021

Po rocznej przerwie spowodowanej pande-
mią 12 czerwca 2021r. w Lubachowie k/ Świd-

nicy odbyła się piąta edycja świdnickiej imprezy
zaliczanej do punktacji Pucharu Dolnego Śląska.
Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury, Od-
działowa Komisja Piesza i Krajoznawstwa
PTTK w Świdnicy, Dolnośląska Komisja Imprez
na Orientację i Koło PTTK "Pszczoły i Trutnie"
zadbali o wysoki poziom. Bazą imprezy było
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Gminy Świd-
nica a nagrody ufundował Zarządu Powiatu w
Świdnicy w ramach realizacji zadania publiczne-
go.

Turystyczne marsze na orientację (MnO), to
dyscyplina turystyki kwalifikowanej. Jest to gra
terenowa, w której zadaniem uczestnika jest od-
nalezienie w lesie punktów kontrolnych na pod-
stawie otrzymanej od organizatora mapy w okre-
ślonym limicie czasu /wikipedia/

O odpowiednią trudność tras zadbał ich bu-
downiczy Paweł Idzik z Lwówka Śl. Przygoto-
wane przez niego mapy były nietypowe, koloro-
we, w zależności od kategorii odpowiednio prze-
kształcone lub pozbawione niektórych elemen-
tów. Sędzią głównym zawodów był Wojciech
Król z Lubania

Gospodarze zdominowali zawody. Wyniki
uczestników Koła PTTK ToTuToTam z Młodzie-
żowego Domu Kultury w Świdnicy są imponu-
jące:
◆ Kat. TP: II miejsce: Katarzyna i Szymon Pię-

tek, III miejsce: Tomasz i Adam Dębek
◆ Kat. TD: I miejsce: Zuzanna Józefiak i Hanna

Dębek, V miejsce Zofia Malczyk i Angelika
Borońska, VI miejsce Piotr i Krzysztof Ziar-
nowski

◆ Kat. TM: II miejsce: Agata Hruszowiec i
Andżelika Stępniowska, V miejsce: Amelia
Jaskuła

◆ Kat. TJ: I miejsce: Natalia Józefiak i Tobiasz
Stuchlik, III miejsce: Sandra Matyszczyk

◆ Kat. TU: I miejsce: Ewa Matyszczyk - Boroń-
ska i Zbigniew Curyl, IV miejsce: Kinga i
Andrzej Hruszowiec, V miejsce: Jadwiga i
Łukasz Ziarnowscy
Znaczna przewaga punktowa w klasyfikacji

drużynowej pozwala na ambitne plany dotyczące
wywalczenia Pucharu Dolnego Śląska. Aktualna
kolejność drużynowa:

ciąg dalszy ze str. 4

***
VI MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL ORGANOWY 

im. Christiana Schlaga
"Szlakiem Schlaga - ograjmy organy!"

ŚWIDNICA
25.06.-16.07.2021
25.06.2021, PIĄTEK , 18:30 
Kościół Pokoju pw. św. Trójcy 
Plac Pokoju 6, Świdnica

UWERTURA FESTIWALU 
Koncert uczniów i studentów 
W programie: J.S. Bach, G. F. Haendel
2.07.2021, PIĄTEK , 18:30 
Kościół Pokoju pw. św. Trójcy 
Plac Pokoju 6, Świdnica

INAUGURACJA FESTIWALU 
Zuzanna Bator - organy
Maciej Zimka - akordeon
Wiesław Ochwat - akordeon
W programie J. Rabinski, K. Olczak, S. Mo-
ryto

06.07.2021,WTOREK, 18:30 
Kościół Pokoju pw. św. Trójcy 
Plac Pokoju 6, Świdnica

SKRZYPCE - ROMANTYCZNIE 
Maciej Bator -  organy 
Maksymilian Grzesiak - skrzypce 
W programie: C. Saint-Saens, F. Chopin, I.
Paderewski

9.07.2021, PIĄTEK , 18:30 
Kościół Pokoju pw. św. Trójcy 
Plac Pokoju 6, Świdnica

SKRZYPCE - NOWOCZEŚNIE / MO-
DERN VIOLIN
Paweł Głowińsk - organy 
Maciej Afanasjew - skrzypce elektryczne 
W programie: L. Vierne, M. Dupre, impro-
wizacje

16.07.2021, PIĄTEK , 18:30 
Kościół Pokoju pw. św. Trójcy 
Plac Pokoju 6, Świdnica

FINAŁ FESTIWALU 
Krzysztof Karcz - organy 
W programie: F. Mendelssohn, L. Vierne,
Ch. M. Widor
www.fundacjadobrejmuzyki.pl
Dyrektor artystyczna Festiwalu: Zuzanna
Bator
Organizatorzy: Fundacja Dobrej Muzyki i
Kościół Pokoju w Świdnicy
Mecenasi: Przyjaciele Dobrej Muzyki
Partnerzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu, Gmina Miasto
Świdnica

ciąg dalszy na str. 8
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1. miejsce: ToTuToTam - MDK Świdnica
2. miejsce: Bolków

3. miejsce: 10 ŚDH Mrówkojady
4. miejsce: Orientop Wrocław
5. miejsce PTSM Lubań

foto: MDK Świdnica

OSKAR PEREK MISTRZEM
DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW 

W SZACHACH!
W dniach 12-13.06.2021 r. w Lubinie zostały

rozegrane Mistrzostwa Dolnego Śląska Junio-
rów w szachach klasycznych, które przeprowa-
dzono w grupach wiekowych: do 10 lat, do 12

lat, do 14 lat i do 18 lat osobno wśród dziewcząt
i chłopców. Klub Szachowy GAMBIT MDK
Świdnica reprezentowało 12 osób (4 dziewczyn-
ki i 8 chłopców). W kategorii chłopców do lat 14

Mistrzem Dolnego Śląska został Oskar Perek,
który w 7 partiach zdobył 6,5 pkt. Oskar (miał 3
numer startowy) wygrał zdecydowanie z przewa-
gą jednego punktu nad drugim (F. Nowak z Po-
lonii Wrocław). Grał bardzo dobrze, konsekwen-
tnie dążąc do wygranej, wykorzystując każde
niedokładne zagranie przeciwnika.

Sukcesem zakończyła swój występ Roksana
Zapolska, która w kategorii dziewcząt do lat 12
zajęła trzecie miejsce po bardzo zaciętej walce.
Świadczy o tym fakt, że trzy szachistki które
zajęły medalowe pozycje, zdobyły po 5 punktów.
O kolejności musiała zadecydować punktacja
pomocnicza. W tej samej grupie Aleksandra
Przychocka zajęła 8. miejsce, jednocześnie zdo-
była III kategorię szachową.

Wyniki szachistów GAMBITU MDK Świd-
nica:
Chłopcy do 14 lat:

1. Oskar Perek
12. Eryk Stokłosa

Dziewczęta do 12 lat:
3. Roksana Zapolska
8. Aleksandra Przychocka
13. Milena Strugała

Chłopcy do 12 lat:
20. Igor Śliwowski

Dziewczęta do 10 lat:
7. Julia Klima

Chłopcy do 10 lat:
19. Hubert Zapolski
20. Aleksander Jezierski
21. Sławomir Bancarewicz
22. Franciszek Serwach
24. Fryderyk Miedziński
Podziękowania należą się Komitetowi Ro-

dzicielskiemu przy MDK Świdnica, który sfi-
nansował koszty transportu busa.

foto: MDK Świdnica

ANTONIADA 2021
ANTONIADA2021 święto wszystkich pla-

cówek wychowania pozaszkolnego już za nami.
W piątek 11 czerwca miało miejsce Uroczyste
Zakończenie Roku Oświatowego w MDK czyli
podsumowanie rocznej pracy. Inne niż wszy-
stkie. Pomimo panujących obostrzeń udało sie
nam spotkać w sali teatru i uhonorować wszy-
stkich zasłużonych zarówno uczestników, jak i
dorosłych. W uroczystości gośćmi byli Zastępca
Prezydenta Miasta Pan Szymon Chojnowski
oraz Dyrektor Wydziału Edukacji UM Pan Tade-

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy na str. 10

Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji w programie
"Kultura Dostępna" oraz ze środków Gminy
Miasta Świdnica.

29. ŚNJ: MIKE PARKER/IREK GŁYK
15.07-16.07.2021, godz. 19:00
Wstęp bezpłatne wejściówki;  miejsce: dzie-
dziniec pod Wieżą Ratuszową; organizator:
ŚOK

Po długiej i niezamierzonej przerwie zapra-
szamy fanów jazzu na dziedziniec pod Wie-
żą Ratuszową na pierwsze koncerty inaugu-
rujące tegoroczny sezon.
Mając na uwadze, że byliście Państwo po-
zbawieni takich doznań na żywo, i to dość
długo, chcemy to Wam zrekompensować
wolnym wstępem na koncerty 15 i 16 lipca.
Jeżeli macie zamiar wygodnie zasiąść prosi-
my o dokonanie rezerwacji leżaka lub krzes-
ła i odebrania wejściówki w Świdnickim
Ośrodku Kultury. Ilość miejsc ograniczona.
Informujemy, iż w bezpośrednim sąsie-
dztwie będzie otwarta Restauracja RYNEK
43. W przypadku deszczu, burzy i huraganu
koncerty odbędą się w sali teatralnej ŚOK.
Liderem tego amerykańskiego trio jest wy-
bitny nowojorski kontrabasista i kompozy-
tor MIKE PARKER.
Muzyka Mikea Parkera oceniana jest przez
amerykańskich krytyków jako genialna syn-
teza wielu gatunków muzycznych.
Muzycy stworzyli nową, będącą nastę-
pstwem poprzedniego projektu Mikea Par-
kera "United Theory", pełną energii i harmo-
niczną różnorodność nowoczesnego jazzu.
W tym składzie nie brakuje niczego, jest za
to wszystko, co w jazzie być powinno: ory-
ginalność, świeżość, nieprzewidywalność,
grupowa symbioza w improwizacji oraz po-
czucie humoru. Mike zaprosił do tego proje-
ktu znakomitych polskich muzyków.
Mike Parker - kontrabas, kompozycje





usz Niedzielski. Wśród wielu prezentacji artysty-
cznych swoje umiejętności wokalne i recytator-
skie przedstawili młodzi uczestnicy pracowni
muzycznych, teatralnych.

To był czas na podziękowania dla rodziców
zaangażowanych w życie MDK. Dla najaktyw-
niejszych Rada Pedagogiczna postanowiła przy-
znać Honorowy Tytuł PRZYJACIEL MDK. W
tym roku były to cztery osoby: Pani Gracjana
Krawczyk oraz Panowie: Tadeusz Szarwaryn,
Marcin Kruk i Janusz Lipiński.

Wśród kilkuset uczestników zajęć stałych
nauczyciele wytypowali 47 laureatów odznak:
SUPER MŁODZIK i MAŁY SUPER MŁO-
DZIK w trzech stopniach oraz prestiżowe wyróż-
nienie - LIDER MDK.

Był czas na wspomnienie pierwszego Przy-
jaciela MDK i Dyrektora MDK Pana Jana Gór-
skiego, który stworzył tekst Hymnu dla Młodzie-
żowego Domu Kultury w Świdnicy.

Na zakończenie młodzież piosenką "W eM-
DeKu na urodzinach" zaprosiła na jubileusz 70
lecia MDK już w październiku.

W MBP...

WRĘCZENIE NAGRODY 
Mateusz Andała, autor książki "Surfując po

księżycowych morzach", został laureatem XIV
Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę
Literacką - Świdnica 2021. Uroczyste wręczenie
nagrody odbyło się w piątkowy wieczór na skwe-
rze z dzikami przy Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej.

- Bardzo się się cieszę, że wreszcie możemy
się spotkać na żywo w tak wspaniałym towarzy-
stwie - podkreśliła na początku wydarzenia, Ewa
Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. C.K. Norwida w Świdnicy. W ramach kon-
kursu wpłynęły 43 książki od 45 autorów. Biorąc

pod uwagę walory literackie oraz oryginalność
opracowania graficznego, do nagrody nomino-
wano 10 książek. Jury w składzie w składzie:
Karol Maliszewski - przewodniczący jury, Jacek
Podsiadło, Tomasz Ossosiński, Ewa Cuban i An-
drzej Protasiuk miało twardy orzech do zgryzie-
nia. Po wnikliwej analizie, nagrodę główną
otrzymał Mateusz Andała, autor książki "Surfu-
jąc po księżycowych morzach". - Miasto zrobiło
na mnie bardzo pozytywne wrażenie i zapraszam
do lektury - mówił laureat, gdy odebrał pamiąt-
kową statuetkę z rąk wiceprezydenta Świdnicy,
Szymona Chojnowskiego.

Piątkową uroczystość uświetniło spotkanie
autorskie z Tomaszem Ossosińskim, czyli ubie-
głorocznym laureatem za książkę "Dom Ande-
rsena".

W ramach spotkania odbył się koncert zespo-
łu Strefa Niskich Ciśnień.

WYSTAWA PRAC 
WYBITNEGO TWÓRCY

Cyprian Kamil Norwid, wybitny twórca ro-
mantyczny, był nie tylko poetą, prozaikiem i
dramatopisarzem, ale także rzeźbiarzem, mala-
rzem i rysownikiem. W ramach obchodów Roku
Norwidowskiego, Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy, przygotowała specjalną wystawę
prezentującą 12 prac autorstwa swojego patrona.

- Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na
wystawę niezwykłych grafik Cypriana Kamila
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Słąwek Pezda - saxofon tenorowy
Damian Niewiński - perkusja

***
IREK GŁYK VIBES EXPRESSION
16 lipca 2021, godz.19:30 - 21:00
Bezpłatne wejściówki; miejsce: dziedziniec
pod Wieżą Ratuszową, ul. Wewnętrzna,
Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek
Kultury
IREK GŁYK VIBES EXPRESSION (50th
Birthday Tour)
feat: Piotr Matusik - piano
Irek Głyk to ceniony wibrafonista i perkusi-
sta, kompozytor, aranżer. Od dziecka zain-
teresowany muzyką, z wyróżnieniem ukoń-
czył Liceum Muzyczne im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach. Studiował na
Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej ka-
towickiej Akademii Muzycznej. Stypendy-
sta słynnej bostońskiej Berklee College Of
Music. Zdobywca wielu nagród na konkur-
sach i festiwalach - począwszy od wygranej
na Międzynarodowym Konkursie Improwi-
zacji Jazzowej w Katowicach (1990). W
1994 roku założył swój Ireneusz Głyk Kwar-
tet. Zespół odniósł sukces na scenie jazzo-
wej, zdobywając m.in. II miejsce na XIX
Międzynarodowym Konkursie Młodych
Zespołów w Krakowie. W ankiecie Jazz Fo-
rum Irek Głyk zostaje okrzyknięty nadzieją
polskiego wibrafonu, zyskując trzecie miej-
sce w kategorii tego instrumentu. Kilka lat

http://www.bojero.com.pl


Norwida. Ten wybitny twórca romantyczny był
nie tylko poetą, prozaikiem i dramatopisarzem -
był również świetnym rzeźbiarzem, malarzem i
rysownikiem, czego dowodzą przedstawiane
grafiki. W roku 2021 przypada 200. Rocznica
urodzin Norwida, a oprócz tego od 1967 roku jest
on patronem Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Świdnicy. Na wystawę 12 prac zapraszamy co-
dziennie do końca września - miesiąca, w którym
przyszedł na świat. Mecenat nad wystawą objęła
pani Anna Szywała, prezes Firmy Szkoleniowo
Doradczej w Świdnicy - mówi Ewa Cuban, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdni-
cy.

OSiR informuje...

PO RAZ DRUGI POBIEGNĄ
DLA "KUSEGO" 

PO AUSTRALIJSKU!
Przed nami druga edycja Biegu Pamięci Ja-

nusza Kusocińskiego. W sobotę, 19 czerwca w
szranki staną biegowe reprezentacje sześciu grup

ze Świdnicy i okolic, aby wyłonić swoich mi-
strzów na dystansie 10 tysięcy metrów. Biegi
będą nietypowe, ale niezwykle widowiskowe, bo
rywalizacja toczyć się będzie systemem australij-
skim - z eliminacją ostatnich zawodników na
kolejnych okrążeniach stadionu.

Do zawodów zostały zaproszone czterooso-
bowe zespoły kobiet i mężczyzn z lokalnych
grup i stowarzyszeń biegowych: Świdnicka Gru-
pa Biegowa, Biegowa Świdnica, Żelazna Świd-
nica, GLKS Świdnica, Strzegomska Dwunastka
i Klub Biegacza Sobótka  Kobiety i mężczyźni
wystartują w dwóch osobnych biegach. Elimina-
cja ostatniego zawodnika rozpocznie się po za-
kończeniu piątego okrążenia. Wskazany przez
sędziów ostatni zawodnik  na danym okrążeniu
musi opuścić trasę. Po 24 okrążeniu, gdy na trasie
biegu pozostanie trójka zawodników eliminacja
zakończy się. Ostatnia trójka razem pokona
ostatnie okrążenie i finalnie jako jedyni w stawce

przebiegną 10.000 metrów. Co ważne, w trakcie
całego biegu jest zakaz dublowania. 

 Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej zostanie
zespół, który zgromadzi największą liczbę pun-
któw przyznawanych według zajętych miejsc na
mecie: 24 miejsce - 1 pkt, 23 miejsce - 2 pkt, 22
miejsce - 3 pkt () 1 miejsce - 24 punkty. Zapun-
ktują wszyscy zawodnicy drużyny. W przypadku
równej liczby punktów o wyższym miejscu w
klasyfikacji drużynowej zadecyduje najwyższe
miejsce reprezentanta drużyny.

Dystans biegu - 10 tysięcy metrów nie jest
przypadkowy. To właśnie na nim w 1932 roku w
Los Angeles Janusz Kusociński zdobył złoty me-
dal olimpijski. Popularny "Kusy" był jednym z
najwybitniejszych przedwojennych polskich
lekkoatletów. Oprócz olimpijskiego złota miał na
swoim koncie między innymi srebrny medal Mi-
strzostw Europy na 5000 metrów i dwa rekordy
świata - na 3000 metrów i 4 mile. Był wielokrot-
nym mistrzem Polski na średnich i długich dys-
tansach. Zginął tragicznie w trakcie II wojny
światowej, rozstrzelany przez Niemców w Pal-
mirach 21 czerwca 1940 roku. Stadion Miejski w
Świdnicy nosi imię Janusza Kusocińskiego od
1956 roku. 

Przed biegami odbędzie się na stadionie krót-
ka ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą Janusza Kusocińskiego oraz wspo-
mnienie lekkoatletycznego mistrza. 

Impreza ma charakter otwarty dla widzów
(25 proc. widowni). Wstęp wolny.

Przed rokiem, w pierwszej edycji imprezy
wśród pań najlepsza okazała się Sonia Rozum-
kiewicz (ŚGB) przed Katarzyną Kalitą (Żelazna)

i Pauliną Wojtanowicz (Żelazna). Drużynowo
najlepsza okazała się ŚGB. Wśród panów zwy-
ciężył Jakub Pasiewicz (Żelazna) przed Pawłem
Kondziorem (BŚ) i Dariuszem Szczepanikiem
(ŚGB). Zespołowo wygrała Żelazna.

II Bieg Pamięci Janusza Kusocińskiego
19 czerwca 2021 r. Stadion Miejski im. Janu-

sza Kusocińskiego, ul. Śląska 35

Dystans biegów - 10.000 m 
(25 okrążeń stadionu, system australijski)

ciąg dalszy ze str. 9

11www.expressem.eu

później zaczyna występować w duecie z Ber-
nardem Maselim (duety wibrafon - marimba).
Obecnie wydał swój trzeci autorski wibrafono-
wy album "IREK GŁYK VIBES EXPRES-
SION". Ponadto Irek Głyk jest cenionym mu-
zykiem sesyjnym, który współpracował z czo-
łówką i polskiego jazzu, i rocka. Stanisław
Sojka, Justyna Steczkowska, Paweł Kukiz, Re-
ni Jusis, Natalia Niemen,Ireneusz Dudek, Mie-
czysław Szcześniak, Jorgos Skolias, Katarzy-
na Gertner, Ewa Uryga, Anthimos Apostolis,
SBB, Krzak, Tomasz Stańko, Tomasz Szukal-
ski, Paweł Tomaszewski, Maciek Sikała, Piotr
Wojtasik, Grzegorz Kapołka, Bronisław Duży,
Grażyna Łobaszewska, Marek Bałata, Wojtek
i Jacek Niedziela , Etienne Mbpee, Ruth
Lynch, Junior Robinson - to tylko niektóre z
postaci, z jakimi miał okazję wspólnie koncer-
tować i nagrywać. Występował na scenach w
Polsce i poza jej granicami.
Piotr Matusik jest pianistą i kompozytorem.
Urodzony 5 czerwca 1991 roku w Bielsku-
Białej. Absolwent wydziału jazzu Akademii
Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu
prof. dr hab. Wojciecha Niedzieli. Znakomicie
odnajduje się w roli sidemana w akustyczno -
jazzowym kwartecie skrzypka Bartosza Dwo-
raka podobnie jak w roli lidera zespołu Piotr
Matusik Quartet wykonując kompozycje Chi-
cka Corei. Poza jazzem zajmuje się również
muzyką alternatywną, elektroniczną. Album
"Polished" wydany przez słowacką wytwórnię
Hevhetia zebrał wiele pozytywnych recenzji,
w których podkreślano pianistykę Piotra Ma-
tusika oraz jego kunszt kompozytorski. Album
"Tribute to Chick Corea" Piotr Matusik Quartet
został wydany przez renomowaną wytwórnię
płytową Universal Music Polska. Nagrody ze-
społowe oraz indywidualne I miejsce w mię-
dzynarodowym konkursie na kompozycję jaz-
zową w Belgii - BJAZZ 2016 Grand Prix
podczas 37 Jazz Juniors - Bartosz Dworak
Quartet Grand Prix Bielskiej Zadymki Jazzo-
wej - Bartosz Dworak Quartet I miejsce w
siódmej edycji "Novum Jazz Festiwal" w
Łomży (2014). II miejsce podczas Internatio-
nal Jazz Contest 2011 - MDM Trio III miejsce
podczas Krokus Jazz Festiwal 2013 - MDM
Trio II miejsce podczas Międzynarodowego
Konkursu Improwizacji Jazzowej w Katowi-
cach 2015.

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO [kon-
cert]
22 sierpnia 2021 godz.17:00
Bilety: 80 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Agencja Artystyczna START

Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej rozpozna-
walny zespół z kręgu piosenki poetyckiej i ballady
folkowej w Polsce, od przeszło trzech dekad pro-
wadzony przez Krzysztofa Myszkowskiego -
charyzmatycznego pieśniarza, kompozytora i au-
tora o studenckim rodowodzie. Występy tej legen-
darnej formacji stanowią atrakcję koncertową na
niespotykaną dotąd skalę. Stare Dobre Małżeń-
stwo regularnie zapełnia największe i najbardziej
prestiżowe sale koncertowe w kraju. Publiczność
zespołu dojrzewając z nim, podąża wiernie jego
śladem, co stanowi wartość najwyższą z możli-
wych.

www.expressem.eu
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◆ godz. 10.15  Zbiórka uczestników, wydawa-
nie numerów startowych na placu przy sta-
dionie

◆ godz. 10.30  Złożenie wiązanki kwiatów pod
tablicą upamiętniającą Janusza Kusocińskie-
go

◆ godz. 10.45  Rozgrzewka kobiet
◆ godz. 11.00  Start biegu kobiet
◆ godz. 11.45  Wydawanie numerów starto-

wych, rozgrzewka mężczyzn 
◆ godz. 12.00 Start biegu mężczyzn
◆ godz. 12.55 Ceremonia dekoracji
◆ godz. 13.00 Zakończenie imprezy

WRACAMY 
DO "WSPÓŁZAWODNICTWA

SZKOLNEGO"
Po przeszło rocznej przerwie w rywalizacji

sportowego "Współzawodnictwa szkolnego"
wróciliśmy do zawodów. Czerwiec był miesią-
cem gdzie kończyły się zazwyczaj szczeble stref
i finałów dolnośląskich. 

W Świdnicy przez dwa dni mięliśmy właśnie
finały strefy wałbrzyskiej w siatkówce plażowej
dziewcząt i chłopców. W środę 9 czerwca rywa-
lizowały szkoły podstawowe klas 7-8. Dzień
później na boiskach Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji stawili się uczniowie szkół
średnich.

W przyszłym tygodniu (wtorek, środa,
czwartek) zaplanowane są trzy imprezy lekkoat-
letyczne: Wielobój klas 1-4, Liga LA klas 7-8
oraz Czwórbój LA klas 5-6. Wszystkie na pozio-
mie finałów strefy wałbrzyskiej.

ZAKOŃCZENIE "CZWARTKÓW"
Absolutnie rekordową frekwencję i wyjątko-

wą oprawę miała odbywająca się w ramach "Eu-
ropejskiej Mili" ostatnia przed wakacjami edycja
Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. 10
czerwca na Stadion Miejski im Janusza Kusociń-
skiego przybyło aż 241 młodych biegaczek i
biegaczy.

Przed pierwszymi startami oficjalnie zapre-
zentowano wózek sportowy do biegania i jazdy
na rowerze dla osób niepełnosprawnych, który
został zakupiony z funduszy zbiórki publicznej
odbywającej się przez wiele miesięcy w trakcie
różnych wydarzeń sportowych. Pomysłodawca-
mi zbiórki była Świdnicka Grupa Biegowa i Że-
lazna Świdnica Projekt wsparł Urząd Miejski w
Świdnicy, a akcji patronowała prezydent Świd-
nicy, Beata Moskal-Słaniewska. W sumie zebra-
no 12650 złotych.

Na uczestników czekało czternaście biegów
na dystansie od 60 do 1200 metrów. Osobno dla
dziewcząt i chłopców.

Najdłuższy bieg związany był z faktem, że
czerwcowa edycja Świdnickich Czwartków
Lekkoatletycznych odbyła się w ramach "Euro-
pejskiej Mili". To projekt realizowany przez IS-
CA we współpracy z organizacjami sportowymi
z całej Europy. Dofinansowany ze środków
"Erasmus +". Na uczestników czekały pamiątko-
we medale, słodki poczęstunek, a dla najlepszych
drobne upominki.

Organizatorami Świdnickich Czwartków
Lekkoatletycznych są: Świdnicka Grupa Biego-
wa, OSiR Świdnica, Urząd Miejski w Świdnicy,
Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów
Sportowych w Świdnicy i Księstwo Świdnicko-
Jaworskie.

9. MEMORIAŁ 
BOGDANA SZYMAŃSKIEGO 

W TENISIE ZIEMNYM
Początek sezonu tenisowego w Świdnicy

nierozłącznie wiąże się z organizowanym tu Me-
moriałem Bogdana Szymańskiego w tenisie zie-
mnym. W dziesiątą rocznicę śmierci tego popu-
laryzatora "białego sportu" w naszym mieście
tradycyjnie na kortach OSIR Świdnica zgroma-
dzili się przyjaciele, znajomi i uczniowie Szymo-
na.Turniej od początku rozgrywany jest w dwóch
kategoriach: grach singlowych, gdzie rywalizuje
ośmiu najlepszych tenisistów ze świdnickiego
rankingu oraz w grach deblowych, rozlosowa-
nych zgłoszonych parach. Zawody rozpoczęły
się o godz. 9.00. Na oficjalnym otwarciu zgroma-
dzonych uczestników memoriału jak od lat przy-
witała pani Małgorzata Szymańska, żona pana
Bogdana. Kilka słów przekazali też wiceprezy-
dent Świdnicy pan Jerzy Żądło oraz nowi opera-
torzy kortów państwo Aleksandra i Maciej Wie-
rzykowie.

Wśród zawodników deblowych zmagań był
też wicestarosta pan Zygmunt Worsa. W obu
kategoriach rywalizowano systemem brazylij-

ciąg dalszy ze str. 11
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skim do dwóch przegranych spotkań, choć czas
i ilość kortów pozwoliła na rozegranie przez
każdego zawodnika co najmniej czterech me-

czów w turnieju. Tak więc każdy mógł nagrać się
do woli. Pogoda w ciągu całego dnia dopisała
pomimo silnego wiatru czasami przeszkadzają-
cego i zaskakującego grających. Bardzo wyrów-
nany poziom w singlach i deblach do końca nie
pozwalał wytypować zwycięzców co skutkowa-

ło zaskakującymi finałami. Dzięki systemowi
brazylijskiemu zwycięzca memoriału, Bartosz
Różycki mógł mimo porażki w pierwszej rundzie
trafić na "prawą stronę" drabinki i już wygrywa-
jąc kolejne spotkania dojść do ścisłego finału.
Tutaj ostatecznie pokonał w dwóch setach Ma-
riusza Miśka. W meczu o trzecie miejsce Roman
Kuc zwyciężył z Mirosławem Toporkiewiczem.
Gry deblowe wygrała para Krzysztof Waszkie-
wicz i Stanisław Seweryn, która pokonała duet
Norbert Kuraciński i Dariusz Raczykowski.

Trzecie miejsce zajęli Joanna Baziak i Dorian
Baziak wygrywając z parą Piotr Baziak i Woj-
ciech Sobczyk. Najlepszym zawodnikom organi-
zatorzy wręczyli talony na sprzęt sportowy oraz
dyplomy. Dla wszystkich uczestników memoria-
łu przygotowano też drobne upominki w formie

gadżetów sportowych. Dzień pełen rywalizacji
zakończył się wspólnym biesiadowaniem przy
grillu. Organizatorami imprezy byli Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Break Point
Świdnica Tenis&Bar przy współpracy z Urzę-
dem Miejskim w Świdnicy, Fundacją "Łączy nas
football" i Firmą Jako. Nad sprawnym przepro-
wadzeniem całości imprezy czuwali Waldemar
Kurek z OSIR Świdnica oraz Aleksandra i Ma-
ciej Wierzykowie z Break Point Świdnica.
Gry singlowe:

1. Bartosz Różycki,
2. Mariusz Misiek,
3. Roman Kuc,
4. Mirosław Toporkiewicz,
5. Hubert Krzemiński,
6. Paweł Michalski,
7. Szymon Janaszek,
8. Kinga Soboń,

Gry deblowe:
1. Krzysztof Waszkiewicz, Stanisław Sewe-
ryn,
2. Norbert Kuraciński, Dariusz Raczyko-
wski,
3. Joanna Baziak, Adrian Baziak,
4. Piotr Baziak, Wojciech Sobczyk,
5. Adam Schienke, Józef Baziak,
6. Piotr Janaszek, Zygmunt Worsa,
7. Mariusz Zakrzewski, Zbigniew Rubasze-
wski,
8. Ryszard Serafin, Leszek Tkaczyk,
9. Mariusz Paździora, Artur Soroczyński,
10. Katarzyna Kałak, Ireneusz Wiercigroch,
11. Jacek Orzechowski, Antonio Carotenuto,
12. Adrianna Szczepara, Łukasz Zięta,
13. Bogusław Grzebielski, Wiesław Woje-
woda

foto: OSiR Świdnica
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1. OTWARTY TURNIEJ 
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

MĘŻCZYŹNI I KOBIETY
ŚWIDNICKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

Zaprasza na cykl trzech turniejów siatkówki
plażowej w sezonie 2021:

1. Plażówka - 27 czerwca - kategoria: Kobie-
ty-open i Mężczyźni-open.

2. Plażówka - 18 lipca - kategoria: Miksty
3. Plażówka - 8 sierpnia - kategoria:
Mężczyźni-open
1. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ (Kobiety + Mężczyźni)
KATEGORIE : kobiety-open, mężczyźni-
open
DRUŻYNY : 2-osobowe
MIEJSCE : boiska ŚOSIR ul. Śląska 35
GRY : 27 czerwca 2021 od godz. 10.00
ZAPISY : 27 CZERWCA, godz. 9.30-10.00
/ w dniu turnieju/
ORGANIZATOR : Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji
INFORMACJE : tel. 74 852 12 62, kom. 607
944 999

Polonia informuje...

PO PROSTU MISTRZOWIE!
Fantastyczną wiosnę mają za sobą piłkarze

Polonii-Stali Świdnica z ligi dolnośląskiej mło-
dzików. Podopieczni trenerów Mariusza Kru-
pczaka i Szymona Krupczaka pokonali na
wyjeździe Piasta Żmigród 3:0 i na kolejkę przed
zakończeniem sezonu zapewnili sobie tytuł mi-
strzowski i awans do dolnośląskiej elity, w której
zagra w nowym sezonie najlepsza ósemka dru-
żyn na Dolnym Śląsku!

Biało-zieloni po wysokim zwycięstwie na
swoim terenie z Piastem w wymiarze 5:0 jechali

do Żmigrodu w roli faworyta, tym bardziej, że
znali swój cel jakim była walka o tytuł mistrzo-
wski. Plan udało się wykonać. Świdniczanie za-
służenie sięgnęli po komplet punktów wygrywa-
jąc 3:0. Na listę strzelców wpisali się Szymon
Manijak, Paweł Łabędź i Igor Pierzchała. Nasi
piłkarze byli wiosną nie do powstrzymania. Wy-
grali aż dziesięć spotkań, dokładając do swojego
dorobku trzy remisy i nie zaznając goryczy po-

rażki. W efekcie po wygranej w Żmigrodzie i
dzięki bezbramkowemu remisowi Ślęzy Wroc-
ław z Parasolem Wrocław zapewniliśmy sobie
pierwsze miejsce i awans do I ligi wojewódzkiej
młodzików - najwyższej klasy rozgrywkowej na
terenie naszego województwa, skupiającej
ósemkę czołowych zespołów. 

- Jeśli mam być szczery, to bałem się tego
sezonu... Stawka drużyn wydawała się bardzo wy-
równana, no ale dzięki zaangażowaniu chłopaków,
ich ciężkiej pracy, odporności na moje marudzenie
i ciągłe wymagania, w zimie wykonaliśmy kawał
roboty, zrobiliśmy postęp, zarówno piłkarski, jak i
mentalny... Nie powtórzyliśmy błędów z jesieni!
Uważam, że awansowaliśmy zasłużenie, strzelali-
śmy gole i po ataku pozycyjnym, po kontrach i po
stałych fragmentach gry. Myślę, że najważniejszy
czynnik to taki, że chłopcy stali się prawdziwą
drużyną na boisku i poza nim. Każdy chciał w tej
drużynie być, ci którzy grali mniej i ci którzy grali
więcej. Sądzę, że trener trampkarzy Piotr Krygier
będzie miał z chłopaków z rocznika 2008 pożytek.
Pracujemy do czerwca, ale ja już im życzę powo-
dzenia - podsumowuje ten wielki sukces trener
biało-zielonych młodzików, Mariusz Krupczak. 

Piast Żmigród - Polonia-Stal Świdnica 
0:3
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Polonia-Stal: Migas, Sikora, Redlica, Duda, Ku-
lig, Szeremeta, Urbańczyk, Marczak, Kuśnierz,
Dudek, Manijak, Kaźmierczak, Politański, Koło-
dziejczyk, Łabędź, Pierzchała. 

Nasi mistrzowie - cała kadra: Mateusz Sikora,
Bartosz Migas, Wiktor Duda, Jacek Kołodziejczyk,
Michał Redlica, Wiktor Urbańczyk, Patryk Szere-
meta, Łukasz Kulig, Bartosz Marczak, Bruno Kuś-
nierz, Natan Dudek, Szymon Manijak, Marek
Kaźmierczak, Mateusz Politański, Piotr Waśnio-
wski, Mateusz Wacht, Michał Hajduga, Paweł
Łabędź, Krystian  Monica, Alan Kiliszewski.

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

GODNE POŻEGNANIE 
Z WŁASNYM STADIONEM 

I KIBICAMI
To było bardzo udane pożegnanie  piłkarzy

Polonii-Stali Świdnica z własnym obiektem w
sezonie 2020/2021.  Biało-zieloni w przedostat-
niej kolejce aktualnej kampanii rozgrywkowej
pokonali na własnym terenie po dobrym wystę-
pie rezerwy ekstraklasowego  Górnika Zabrze.

Świdniccy piłkarze od kilku kolejek nie  ma-
ją już szans na utrzymanie się na boiskach grupy
trzeciej  makroregionalnej III ligi, ale nie zamie-
rzają rezygnować z walki o  kolejne punkty. W
starciu przeciwko Górnikowi II Zabrze był czas
na  kolejny debiut w pierwszej drużynie w posta-
ci występu Kornela Czochary  (rocznik 2004),
widać było charakter, wolę walki, determinację i
co  ważne grę na zero z tyłu. Już od pierwszych
minut spotkania, to  podopieczni trenera Grzego-
rza Borowego byli groźniejsi i mieli większą
ochotę na grę w piłkę. Gospodarze dłużej utrzy-
mywali się przy futbolówce  i szukali swoich
okazji do zdobycia gola. Już w 7. minucie meczu
w  dobrej sytuacji znalazł się Robert Myrta, lecz
piłka po technicznym  uderzeniu minęła światło
bramki. Chwilę później bardzo groźnie w pole
karne przedzierał się bardzo aktywny tego dnia
Bartosz Paszkowski  (finalnie wybrany graczem
tego pojedynku), ale jego dogranie do Myrty  nie
zakończyło się sukcesem. Goście próbowali od-
powiadać, szczególnie  strzałami z dystansu -
piłka w większości przypadków wyraźnie mijała
jednak światło bramki. W 24. minucie mogło być
już 1:0 dla świdniczan.  Wszystko rozpoczęło się
solową akcją Andrieja Kozachenko, a zakończyło
uderzeniem niemalże z linii pola karnego Sebastia-
na Białasika. Kąśliwie  uderzoną piłkę zmierzającą
do sieci zdołał jednak odbić golkiper Górnika  II
Zabrze, Jakub Szymajda. Decydujący w tym starciu
cios zadaliśmy w  37. minucie spotkania. Miejsco-
wi ruszyli z kontrą po rzucie rożnym dla  rywali,
Dorian Krakowski został powstrzymany przez de-
fensorów Górnika,  ale ambitnie walczący Patryk
Paszkowski zdołał odzyskać futbolówkę i  precy-
zyjnym strzałem z wnętrza pola karnego trafił na
1:0 dla  świdniczan.

Skrót meczu (VIDEO: Mariusz Ordyniec):
https://www.youtube.com/watch?v=bRA4AyM-
-Rw&feature=emb_logo 

Po zmianie stron zabrzanie chcieli od  razu
zaznaczyć swoją wyższość i zaliczyć wyrównu-
jące trafienie. Już w  47. minucie dobrze w polu
karnym znalazł się piłkarz ósmego w tabeli  Gór-
nika, lecz czujny między słupkami był Bartło-
miej Kot. Goście  próbowali wysoko pressować
świdniczan, utrudniając nam wznowienie piłki
od bramki i szybko przechwytując futbolówkę.
To jednak miejscowi byli  bliżej kolejnego gola.
Bardzo groźnie w pole karne przedzierali się
Szymon Tragarz i Andrii Kozachenko, ale skoń-
czyło się tylko na  zagrożeniu. W 63. minucie
było podobnie, kiedy to sytuację jeden na  jedne-
go z ostatnim obrońcą przegrał Robert Myrta. W
72. minucie  spotkania piłkę po uderzeniu Woj-
ciecha Szuby wyłapał Jakub Szymajda, a  kilka
minut później Szymon Tragarz po efektownej
akcji i minięciu  obrońcy Górnika uderzył nieste-
ty z kilku metrów niecelnie. W końcówce  poje-
dynku pogoda znacznie się pogorszyła, zaczęło
mocno padać, ale to  nie przeszkodziło gospoda-
rzom w odniesieniu zasłużonego triumfu nad
ósmymi w tabeli rezerwami ekstraklasowego
Górnika Zabrze. Biało-zieloni  wygrali ostatecz-
nie 1:0, rewanżując się tym samym za wyjazdo-
wą porażkę w  stosunku 2:3. W kolejną sobotę,
19 czerwca zakończymy sezon 2020/2021  wy-
jazdową konfrontacją z również żegnającą się z
boiskami III ligi  Foto-Higieną Gać.

Polonia-Stal Świdnica - Górnik II Zabrze
1:0 (1:0)

Polonia-Stal: Kot,  Kozachenko, Kasprzak, P.
Paszkowski, B. Paszkowski, Sztylka (77?  Fili-
pczak), Białasik (59? Diduszko), Szuba, Tragarz
(88? Czochara),  Krakowski, Myrta (88? Trzy-
na).

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

ARCYWAŻNE ZWYCIĘSTWO
BIAŁO-ZIELONYCH!

To był niezwykle ważny, być może decydu-
jący bój w kontekście wywalczenia podium na
zakończenie rozgrywek ligi dolnośląskiej. Junio-
rzy młodsi Polonii-Stali Świdnica występujący
pod dowództwem trenera Grzegorza Borowego
pokonali na wyjeździe Parasol Wrocław 1:0!

W pierwszym boju obu drużyn świdniczanie
rozegrali na swoim terenie koncertowe zawody i
pokonali Parasol 7:2. Przed rewanżem było wia-
domo, że tak łatwo nie będzie, a stawka spotkania
jest bardzo wysoka. Nasi piłkarze plasowali się
na czwartym miejscu w tabeli mając dwa punkty
straty do Parasola, ale też jeden mecz do rozegra-
nia więcej w zapasie. Do stolicy Dolnego Śląska
jechali jednak w pełni zmotywowani i w dobrych
nastrojach po poniedziałkowym, wysokim, wy-
jazdowym zwycięstwie z LZS-em Kościelnik w
wymiarze 7:1. We Wrocławiu tak wiele goli już
nie było, ale co najważniejsze z tarczą do domu
i kompletem punktów wrócili zawodnicy Polo-
nii-Stali Świdnica. Nasza ekipa pokonała final-
nie Parasol 1:0 po golu Mateusza Solarza w
pierwszej części gry. Biało-zieloni do rozegrania
mają jeszcze trzy pojedynki, a w zasadzie niecałe
2,5 meczu. W najbliższą sobotę, 12 czerwca za-
gramy na wyjeździe z ósmym WKS-em Śląsk
Wrocław. Na środę, 16 czerwca zaplanowano
dokończenie kolejnego niezwykle ważnego dla
nas boju z drugim w stawce FC Academy Wroc-
ław. Konfrontacja rozpoczęła się w środę, 12
maja, ale ze względu na grzmoty i ulewę zostało
przerwane w 54. minucie przy stanie 1:0 dla
świdniczan. W ostatniej serii spotkań - w kolejny

weekend znów zagramy u siebie, tym razem ze
Ślęzą Wrocław. Obecnie w tabeli ligi dolnoślą-
skiej juniorów młodszych ustępujemy miejsca
jedynie wspomnianemu FC Academy Wrocław
do którego tracimy dwa punkty i Miedzi Legnica,
która ma nad nami sześć "oczek" zapasu, ale i
jeden mecz rozegrany więcej. 

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

Polonia-Stal: Telicki, Czochara, Krupczek, Ra-
tajczak, Staroń (46’ Bujak), Migas, Gliwa (75’
Kaźmierczak), Michta (72’ Duma), M. Solarz
(75’ Kałwak), Król, J. Solarz. 

***
Gorzej poszło niestety naszej starszej druży-

nie - juniorom z ligi dolnośląskiej. Biało-zieloni
występujący pod wodzą trenera Sebastiana Bła-
szczyka podejmowali na terenie Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji wicelidera rozgry-
wek - Chrobrego Głogów . Goście zanotowali
pewne zwycięstwo, dopisując do swojego dorob-
ku kolejny komplet punktów. Do przerwy było
2:0 po golach Pawła Jurgo i Bartosza Matysiaka.
Po zmianie stron przeciwnicy dołożyli jeszcze
cztery trafienia: Gracjan Antkowiak (2), Adrian
Marciniak i Albert Zarówny. Świdniczanie przed
ostatnim, sobotnim pojedynkiem o punkty (wy-
jazd - Chrobry II Głogów) plasują się na dwuna-
stym miejscu w ligowej tabeli.

Polonia-Stal Świdnica - Chrobry Głogów 
0:6 (0:2)

Polonia-Stal: Przyborowski, Zalewski, Tra-
garz, Żukowski, Dżugaj, Koczut, Trzyna, Re-
czyński, Madziała, Jajko (36’ Skóra), Krakowski
(46’ Hawryluk).

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
04.06.2021r. godz. 9.00 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące spożywania alkoholu
przy Pomniku Trójcy Świętej w Rynku. Li-
bację szybko zakończyli funkcjonariusze
straży nakładając na sprawców mandaty kar-
ne.

04.06.2021r. godz. 17.55  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego męż-
czyzny, który spał we wiacie przystankowej
przy Placu Drzymały. Osoba ta wcześniej
załatwiła swe potrzeby fizjologiczne w tym
miejscu. Skierowani na miejsce strażnicy za-
stali tam Marka H., osobę bezdomną, w sto-
sunku do której tylko w tym roku podejmo-
wano kilkadziesiąt podobnych interwencji.
Tak jak w poprzednich przypadkach i ta spra-
wa będzie rozpatrywana przez Sąd Rejono-
wy w Świdnicy.

05.06.2021r. godz. 15.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące spożywania alkoholu w
podwórzu przy ulicy Grodzkiej. Strażnicy
szybko zakończyli libację alkoholową karząc
jej uczestników mandatami karnymi.

06.06.2021r. godz. 16.50 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące kierowcy, który
zaparkował swój pojazd na "kopercie inwa-
lidzkiej" przy Placu Grunwaldzkim nie po-
siadając stosownej karty parkingowej osoby
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ciąg dalszy na str. 17



niepełnosprawnej. Dodatkowo kierowca
bardzo głośno poszczał muzykę. Skierowani
na miejsce funkcjonariusze potwierdzili
zgłoszenie. Sprawcą wykroczenia okazał się
młody kierowca z Burkatowa, który został
ukarany mandatem w kwocie 500 złotych
oraz przypisaniem 5 punktów karnych.

06.06.2021r. godz. 18.54 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące spożywania alkoholu
oraz zaśmiecania terenu przez dwóch męż-
czyzn w Zaułku Kupieckim. Na miejscu
strażnicy zastali znanych sobie miłośników
trunków. W obu przypadkach sprawa będzie
rozpatrzona przez sąd.

08.06.2021r. godz. 8.45
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dyspozytora pogotowia ra-
tunkowego dotyczące udzielenia pomocy ze-
społowi  pogotowia w zniesieniu do karetki
pacjenta z jednego z mieszkań przy ulicy
Dąbrowskiego. Strażnicy udzielili pomocy,
dzięki czemu osoba ta szybko znalazła się w
szpitalu.

08.06.2021r. godz. 18.03 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące uciążliwości zwią-
zanych z naprawą paralotni w warsztacie
przy ulicy Łukasińskiego. Pracownicy war-
sztatu naprawiali na zewnątrz silnik paralot-
ni, co wiązało się z zakłócaniem spokoju i
wzbijaniem w powietrze tumanów kurzu.
Strażnicy upomnieli mechaników, którzy za-
przestali naprawy w tym miejscu.

08.06.2021r. godz. 20.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące spożywania alkoholu na
ulicy Siostrzanej w rejonie skweru z dzikami.
Skierowany na miejsce patrol potwierdził
zgłoszenie. Trzy osoby zostały ukarane man-
datami.

09.06.2021r. godz. 9.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego męż-
czyzny, leżącego na przystanku przy ulicy
Kopernika. Osoba ta spożywała alkohol, za-
śmiecała przyległy teren oraz załatwiła swoje
potrzeby fizjologiczne. Na miejsce skiero-
wano patrol straży miejskiej. Na miejscu za-
stano Marka H. Mężczyzna został osadzony
w Policy jne j  Izbie Zatrzymań do
wytrzeźwienia. Za swoje czyny będzie po raz
kolejny odpowiadał przed sądem.

źródło: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
W URZĘDZIE GMINY

URUCHOMIONO PUNKT
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

PROGRAMU 
"CZYSTE POWIETRZE"

Informujemy, że od czerwca br. w Urzędzie
Gminy Świdnica, przy ul. Głowackiego 4 został
uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyj-
ny Programu "Czyste Powietrze". 

W związku z powyższym zachęcamy wszy-
stkich zainteresowanych mieszkańców gminy
Świdnica do kontaktu telefonicznego (74 852 12
26 wew. 114) w celu uzyskania porady, umówie-
nia spotkania w urzędzie, a następnie złożenia
wniosku o dofinansowanie, bądź o rozliczenie
poniesionych działań w ramach Programu "Czy-
ste Powietrze".

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny
jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w
godzinach pracy Urzędu. 

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu
zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinan-
sowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowa-
dzenia prac termomodernizacyjnych, co w rezul-
tacie przyczyni się do poprawy jakości powietrza
na terenie naszej gminy.

Szczegółowe informacje na temat Programu
"Czyste Powietrze" można znaleźć m.in. na stro-
nie internetowej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-
powietrze/o-programie

Po gminnym, czy aglomeracyjnym progra-
mie dotujących wymianę tzw. "kopciuchów" na
ekologiczne źródła ciepła, Program "Czyste Po-
wietrze" jest kolejnym, finansowym wsparciem
z którego mogą korzystać mieszkańcy gminy
Świdnica.

 ***
Czyste Powietrze to kompleksowy program,

którego celem jest poprawa jakości powietrza
oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efe-
ktywności energetycznej budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinan-
sowanie przedsięwzięć realizowanych przez be-
neficjentów uprawnionych do podstawowego
poziomu dofinansowania oraz beneficjentów
uprawnionych do podwyższonego poziomu
dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycz-
nych, które są:

- właścicielami/współwłaścicielami budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego lub
- wydzielonego w takim budynku lokalu mie-
szkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:
- uprawnionych do podstawowego poziomu
dofinansowania - osoby, których roczny do-
chód nie przekracza 100 000 zł
- uprawnionych do podwyższonego poziomu
dofinansowania - osoby, których przeciętny
średni miesięczny dochód na osobę w gospo-
darstwie domowym nie przekracza:
1400 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
1960 zł- w gospodarstwie jednoosobowym
Więcej szczegółowych informacji na

https://wfosigw.wroclaw.pl

"CZYSTE POWIETRZE" -
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIDNICA

W piątek, 18 czerwca o godz. 15.30  wójt
gminy Świdnica serdecznie zaprasza na spotka-
nie informacyjne dla mieszkańców  gminy Świd-
nica w ramach Programu Priorytetowego "Czy-
ste Powietrze".

W trakcie spotkania na świetlicy w Słotwinie
doradca energetyczny z  Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przedstawi:

- główne założenia Programu "Czyste Po-
wietrze",
- rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać
dofinansowanie,
- sposób składania wniosków,
- zasady realizacji i rozliczania przedsię-
wzięć.
Program "Czyste Powietrze" ma na celu po-

prawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emi-
sji gazów cieplarnianych poprzez wymianę
źródeł ciepła i poprawę efektywności energety-
cznej budynków.

Dofinansowanie przyznawane jest do wy-
miany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na
paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła speł-
niające najwyższe normy oraz termomoderniza-
cję budynków. Skierowany jest on do właścicieli
lub współwłaścicieli jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wy-
odrębnioną księgą wieczystą.

Spotkanie na świetlicy w Słotwinie będzie
pierwszym z kilku seminariów informacyjnych
zaplanowanych na terenie gminy Świdnica .

PRZEDSZKOLAKI PROMUJĄ
ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ

Poprzez różne zajęcia i działania Przedszkole
w Witoszowie Dolnym zachęca przedszkolaków
do zdrowego stylu życia.

W maju 2021 r. zorganizowano konkurs te-
chniczny pt. "Zdrowa Przekąska". Celem kon-
kursu było: pobudzanie aktywności dziecka w
zakresie zdobywania wiedzy na temat zdrowego
odżywiania się. Kształtowanie nawyków właści-
wego odżywiania, poznawanie różnych produ-
któw spożywczych, rozwijanie pomysłowości i
kreatywności dzieci oraz zainteresowanie różny-
mi formami przygotowywania posiłków.

Zachęcano dzieci oraz rodziców do przygo-
towania zdrowej przekąski w kreatywnej postaci.
Efektem działań i przeprowadzenia konkursu by-
ły smakowite i pełne witamin przekąski w for-
mie: owocowych szaszłyków, warzywnych ka-
napek oraz kreatywnych form przestrzennych.
Dzieci poprzez przygotowywanie dań w cieka-
wych dla nich formach, mogły próbować różno-
rodnych owoców, warzyw, ziół oraz wielu in-
nych produktów spożywczych. Wszystkie dzieci
biorące udział w konkursie otrzymały pamiątko-
we dyplomy oraz zdrowe upominki. Nasze dzia-
łania przynoszą wiele korzyści - dzieci i ich
rodzice mają większą świadomość o tym, jakie
przekąski należy spożywać. Rodzice zdają sobie
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sprawę, jak ważne jest kształtowanie prawidło-
wych nawyków żywieniowych od najmłodszych
lat - podkreśla Marzena Luborak z Przedszkola
w Witoszowie Dolnym.

SOŁECTWO OPOCZKA 
MA NOWĄ PANIĄ SOŁTYS

11. czerwca w świetlicy w Opoczce odbyło
się spotkanie mieszkańców sołectwa Opoczka z
przedstawicielami władz gminy Świdnica.
Głównym celem spotkania był wybór sołtysa. Ze
względu na pandemię wybory te nie mogły odbyć
się wcześniej.

Wybory jednogłośnie wygrała zgłoszona
przez mieszkańców kandydatka - Anna Jaroszuk.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości,
sukcesów i satysfakcji z pełnionej funkcji.

Dane kontaktowe do nowej pani sołtys, jak
również do wszystkich sołtysów z terenu gminy
Świdnica dostępne są na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej http://bip.gmina.swidni-
ca.pl/start/jednostki-pomocnicze-solectwa

MEGA MISJA W SZKOLE 
W GRODZISZCZU

Z nowym rokiem szkolnym aż 140 szkół w
całej Polsce wyruszy w "Mega Misję", wśród
nich uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Grodziszczu. To kolejne dobre wia-
domości dla uczniów z placówki oświatowej w
Grodziszczu. Jak już wcześniej informowaliśmy,
od września szkoła będzie realizowała projekt
#SuperKoderzy.

Mega Misja to nieodpłatny ogólnopolski
program edukacyjny dla szkół podstawowych.
Może być realizowany w ramach zajęć lub na
świetlicy szkolnej. Adresowany jest do nauczy-
cieli oraz dzieci w wieku 6-10 lat. Jego celem jest
podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji
nauczycieli, wychowawców świetlic oraz ich
uczniów. MegaMisja daje solidną bazę do mądre-
go i bezpiecznego poruszania się po świecie, w
którym dzisiaj nie obędziemy się bez technologii.

DOLNOŚLĄSKI WEEKEND Z
QUESTAMI I REKONSTRUKCJĄ

BITWY POD BURKATOWEM
W ostatni weekend czerwca zapraszamy do

Burkatowa na Dolnośląski Weekend z Questami,
połączony z rekonstrukcją Bitwy pod Burkato-
wem. Patronat honorowym nad wydarzeniem
objęła wójt gminy Świdnica - Teresa Mazurek.

Przed nami prawdziwie grzmoty armatnie i
wystrzałowe widowisko.  Rozpoczniemy w pią-

tek, 25 czerwca - nocnym przejściem edukacyj-
nej gry terenowej "O walecznych pod Burkato-
wem". Sobota natomiast to cała masa atrakcji
związanych z questami. Niedziela to fantastycz-
ne zwieńczenie weekendu razem z sołectwem
Lutomia Górna na Rodzinnym Pikniku History-
cznym.

APRASZAMY DO TĘŻNI
SOLANKOWEJ 

W WITOSZOWIE DOLNYM
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

przypomina, że w tężni solankowej Centrum
Sportowo - Rekreacyjnego w Wtoszowie Do-
lnym co sobotę odbywają się ćwiczenia rozciąga-
jące i oddechowe prowadzone pod okiem instru-
ktora.

Ćwiczenia te poprawią samopoczucie i pod-
reperują naszą wydolność oddechową.Kierowa-
ne są do osób, które chcą wzmocnić i poprawić
pracę układu oddechowego, szczególnie gdy jest
osłabiony po przejściu Covid-19.

Zajęcia w każdą sobotę o godz. 11.15
Zapisy: Joanna Pijanowska, nr tel. 605 54 72

62.

SENIORZY ZDOBYWAJĄ
WIEDZĘ I ZWIEDZAJĄ

Spacery z kijkami nordic walking, spływ
pontonami, zwiedzanie, długie rozmowy i wy-
miana doświadczeń podczas spotkania integra-
cyjnego w Bardzie, a tuż po powrocie kurs ob-
sługi komputera - seniorzy z Klubu ABC Seniora
w Bystrzycy Dolnej aktywnie spędzają czas wol-
ny i są niezmiennie otwarci na zdobywanie wie-
dzy, a energii i zaangażowania mogliby im poza-
zdrościć nastolatkowie. Niezmiernie nas to cie-
szy, oby tak dalej!

Klub ABC Seniora ma swoją siedzibę na I
piętrze w budynku Publicznego Przedszkola w
Bystrzycy Dolnej nr 55. Warsztaty zdrowego
gotowania i  stylu życiu, spotkania z dietetykiem,
wyjazdy na basen, spotkania z ratownikiem me-
dycznym, czy z funkcjonariuszami policji, to
tylko część zajęć, w których seniorzy biorą
udział. W planach są wspólne wyjazdy do kina,
teatru, czy na grzybobranie. Uczestnicy spotyka-
ją się dwa razy w tygodniu: we wtorki i środy, w
godz. 14.00-19.00. Zajęcia są bezpłatne. Szcze-
gółowych informacji dotyczących funkcjonowa-
nia Klubu ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej
udzielają pracownicy GOPS pod nr tel. 74 852
12 26 wew. 110,112. Serdecznie zapraszamy.

MIESZKANIEC BURKATOWA
WICEMISTRZEM ŚWIATA W FIT

MODEL NA ZAWODACH W RYDZE
Michał Kurowski w maju tego roku zdobył

tytuł mistrza Polski w kulturystyce i fitness orga-
nizacji ifbb w kategorii Fit Model. Na międzyna-
rodowych zawodach w Rydze odnotował kolej-
ny sukces.

Jest to wielki sukces, biorąc pod uwagę sytu-
ację na świecie, która powodowała kilkukrotne
przesunięcie zawodów, a co za tym idzie przecią-
ganie przygotowań.

Michał na tym jednak nie poprzestał i wystar-
tował w pucharze świata w Rydze, gdzie pokonał
kilkunastu zawodników z krajów całego świata.
Impreza ta była równie udana, gdyż zdobył na
niej tytuł wicemistrza świata fitness organizacji
ifbb w kategorii Fit Model.

Michał wychował się w naszej gminie, tu
jako nastolatek chodził do szkoły. Jest osobą
propagującą zdrowie, długowieczność, świado-
mość i życie bez bólu poprzez ruch. Na co dzień
jest masażystą, trenerem personalnym i tance-
rzem.

UCZĄ SIĘ I PRACUJĄ
W EKOLOGICZNYM OGRODZIE

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gro-
dziszczu od maja bieżącego roku uczestniczą w
zajęciach realizowanych w ramach projektu Fun-
dacji Krzyżowa Żywność - z tradycją w przy-
szłość". Warsztaty odbywają  się, m.in. w ekolo-
gicznym permakulturowym* ogrodzie edukacyj-
nym, w którym dzieci w roli ogrodników uczą
się, jak można współpracować z naturą przy
uprawie roślin,  obserwują przyrodę, ekspery-
mentują, by wyrobić w sobie nawyki racjonalne-
go gospodarowania zasobami środowiska, w tym
wyprodukowaną żywnością.

W ogrodzie oprócz zielnika, warzywniaka
powstał malowniczy zakątek pod dębami, który

ma służyć wytchnieniu i pełnić funkcję zielonej
klasy- miejsca do omawiania zagadnień teorety-
cznych. Planowane są również zajęcia na temat
domowych sposobów konserwowania produ-
któw oraz warsztaty kulinarne propagujące zasa-
dę zero waste, co wydaje się  szczególnie istot-
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nych zagadnieniem etycznym w dzisiejszej rze-
czywistości, kiedy  na świecie marnuje się  1/3
wyprodukowanej żywności.

Tematyka warsztatów zaprojektowana zosta-
ła w nawiązaniu do pór roku:
◆ WIOSNA: Różnorodność biologiczna, re-

gionalność
◆ LATO: Zmiany klimatyczne, niedobór wody,

metody zapobiegnia
◆ JESIEŃ: Sezonowość żywności, radzenie so-

bie z jej obfitością i niedoborem
◆ ZIMA: Globalne współzależności i niezależ-

ność żywnościowa
Zaplanowane niemal na rok spotkania  dadzą

uczniom okazję do obcowania z naturą w cyklu
rocznym i pomogą zrozumieć, dlaczego produ-
kcja żywności w sposób zrównoważony jest
ważnym elementem w przezwyciężeniu kryzysu
ekologicznego.

Ponieważ sytuacja epidemiczna stabilizuje
się, od połowy czerwca działania zostaną posze-
rzone  o aspekt międzypokoleniowy: uczniów
wspierać będą  Wolontariusze Trzeciego Wieku-
Seniorzy będą towarzyszyli dzieciom w zaję-
ciach, pomagali w razie potrzeby i dzielili się
swoim doświadczeniem.

Aktualne informacje o działaniach "około-
ogrodowych" znajdują się na stronie interneto-
wej szkoły oraz na stronie www.krzyzowa .org.pl

*Permakultura - gałąź inżynierii ekologicz-
nej tworząca  samoregulujące się systemy rolni-
cze na wzór ekosystemów naturalnych, przy  jed-
noczesnym zapewnieniu obfitości  produktów
roślinnych niezbędnych do zaspokajania lokal-
nych potrzeb.

PRZYSZLI 
#SUPERKODERZY 

BĘDĄ POCHODZIĆ ZE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W GRODZISZCZU

Dobre wiadomości dla uczniów i nauczycieli
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Grodziszczu. Spośród 140 szkół w całym kraju,
które otrzymały dofinansowanie placówka
oświatowa w Grodziszczu jest jedną z 12 w woj.
dolnośląskim, która od września tego roku bę-
dzie realizować program #SuperKoderzy.

#SuperKoderzy to ogólnopolski program
edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczo-
wym elementem jest nauka programowania. Ad-
resowany jest do szkół podstawowych oraz ucz-
niów w wieku 9-14 lat. W czasie trwania progra-
mu dzieci uczą się programowania , podstaw
robotyki i poznają świat nowych technologii nie
tylko na informatyce, ale również na lekcjach
przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, ma-
tematyki czy języków obcych.

Jakie będą efekty realizacji programu?
Każda szkoła otrzyma grant na zakup sprzętu

komputerowego i pomocy dydaktycznych nie-
zbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wy-
branej ścieżki. Dodatkowo Fundacja Orange za-
pewnia nauczycielom z każdej szkoły profesjo-
nalne szkolenie, które przygotuje ich do przepro-
wadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych
edukatorów przez cały czas trwania projektu.

Szkoły uczestniczące w #SuperKoderach
mają do wyboru jedną z czternastu ścieżek tema-
tycznych, z których każda zawiera materiały dy-
daktyczne co najmniej na dziesięć lekcji przygo-
towanych zgodnie z podstawą programową. Pod-
czas spotkań przyszli #SuperKoderzy uczą się
programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę
z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatyw-
ność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w

zespole. Być może w młodych programistach
rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodo-
we. Programista to przecież zawód przyszłości!

REGION
DUŻO KIERUNKÓW
POŁUDNIOWYCH: 

SPRAWDŹ, DOKĄD POLECISZ 
NA WAKACJE Z WROCŁAWIA
Sezon wakacyjny na wrocławskim lotnisku

rozkręca się w szybkim tempie. Tylko w czerwcu
tanie linie uruchomiły lub wkrótce uruchomią 17
kierunków na południe Europy, a do tego docho-
dzi 7 kolejnych połączeń w ofercie biur podróży.
Łącznie na naszym lotnisku dostępnych jest już
blisko 80 kierunków. 

Od początku czerwca samoloty tanich linii
znowu latają z Wrocławia do Aten i Rzymu, na
Maltę, do Bolonii i na Sycylię (Palermo), a także
do Bari, Neapolu i na Cypr (Larnaka). 12 czerwca
zostało otwarte nowe połączenie do Burgas nad
Morzem Czarnym. A to jeszcze nie koniec - w
drugiej połowie miesiąca ruszą Zadar i Split (to
również nowości), a także Mediolan-Bergamo,
Korfu i Kos oraz Kutaisi. Z kolei w lipcu startuje
polska nowość - połączenie Olsztyn-Mazury.

Łącznie w czerwcu ruszyło lub wkrótce wy-
startuje 17 kierunków w ofercie tanich linii. Już
wcześniej dostępne były Majorka, Teneryfa, Ma-
laga czy Kreta (Chania). 

Biura podróży uruchamiają w czerwcu w
sumie 7 kolejnych połączeń z Wrocławia: do
Grecji (Korfu i Kos), do Hiszpanii (na Majorkę i
Fuerteventurę), a także do Albanii, Tunezji i na
Sardynię. Już wcześniej wystartowały wycieczki
do Egiptu (Hurghada i Marsa Alam), Turcji (An-
talya i Bodrum), Grecji (Kreta, Rodos i Zakynt-
hos) i Bułgarii (Warna i Burgas). 

- Tegoroczny sezon wakacyjny ruszył już na
początku maja, ale czerwiec obfituje w następne
połączenia do ulubionych przez naszych pasażerów
miejsc. To doskonała wiadomość dla wszystkich
spragnionych słońca, ciepłych mórz i pięknych
krajobrazów. Wszyscy liczyliśmy na pełniejszy se-
zon wakacyjny i cieszymy się, że podróżni mają już
naprawdę bogaty i ciekawy wybór kierunków. W
ofercie przewoźników i biur podróży znajdziemy
właściwie wszystkie najpopularniejsze wybrzeża,
wyspy, kurorty i miasta - mówi Dariusz Kuś, prezes
Portu Lotniczego Wrocław. 

Czas na podróż
Słońce, ciepłe morze czy atrakcje kulinarne

i inne rozrywki przyciągają amatorów błogiego
wypoczynku. Ale przy planowaniu wakacyjnego
wyjazdu znaczenie ma również czas podróży.
Pod tym względem samolot jest bezkonkuren-
cyjny. Wystarczy zdać sobie sprawę z faktu, że
tylko 1 godzinę trwa lot z Wrocławia do Burgas
nad Morzem Czarnym, jedynie kwadrans dłużej
na Korfu - grecką wyspę na Morzu Jońskim, 1,5
godziny na wybrzeże Dalmacji (Zadar lub
Split),2 godziny na Szmaragdowe Wybrzeże Sar-
dynii (Olbia - Costa Smeralda), 2,5 godziny na
Costa Brava (Barcelona Girona), na Sycylię (Pa-
lermo), na Majorkę (Palma) albo na Cypr (Lar-
naka), a 3 godziny na niezwykle słoneczne Białe
Wybrzeże (Costa Blanca, lotnisko Alicante). -
Krótki czas i wygoda to zdecydowanie atuty
podróży lotniczej. Ten sezon letni otwiera wresz-
cie większe możliwości, by znów z tego korzy-
stać - dodaje Dariusz Kuś. 

Coraz więcej połączeń
Od lipca polecimy z Wrocławia bezpośred-

nio na londyńskie lotnisko Heathrow. To ważne
połączenie otwierają linie British Airways. Bę-
dzie realizowane dwa razy w tygodniu: w czwar-
tki i niedziele. Przewoźnicy sieciowi oferują

również połączenia do Amsterdamu (KLM),
Frankfurtu i Monachium (Lufthansa), Dsseldor-
fu (Eurowings), Zurychu (SWISS), Kopenhagi
(SAS) oraz Warszawy (PLL LOT). 

- Liczba połączeń uruchamianych ponownie
lub otwieranych przez przewoźników systematy-
cznie się powiększa. To bardzo dobry prognostyk
na przyszłość. W tej chwili siatka połączeń wroc-
ławskiego lotniska składa się już blisko z 80
kierunków oferowanych przez tanie linie lotni-
cze, przewoźników sieciowych i biura podróży -
dodaje Cezary Pacamaj, wiceprezes Portu Lotni-
czego Wrocław.

Na lotniskach nadal obowiązują zasady bez-
pieczeństwa związane z przepisami i zaleceniami
pandemicznymi. Wrocławski port stara się jak
najbardziej ułatwić podróżowanie. Przypomnij-
my, że w terminalu pasażerskim wykonywane są
szybkie testy antygenowe dla wszystkich pasa-
żerów odlatujących z Wrocławia (strefa ogólna,
wejście: odloty). Punkt działacodziennie, w tra-
kcie odpraw (3 godz. przed każdym odlotem).
Wynik otrzymujemy po kwadransie. Koszt: 160
zł za osobę (wraz z zaświadczeniem w języku
angielskim).

Z kolei pasażerowie przylatujący do Wrocła-
wia mogą wykonać na wrocławskim lotnisku
szybkie testy antygenowe na obecność korona-
wirusa - i to jeszcze przed przekroczeniem gra-
nicy. Negatywny wynik gwarantuje, że maksy-
malnie skróci się czas oczekiwania do kontroli
granicznej, a dodatkowo pasażer nie będzie pod-
dany kwarantannie i uniknie biurokracji. Poza
tym, podróżni posiadający dokument biometry-
czny mogą korzystać zuruchomionych niedawno
bramek do automatycznej kontroli granicz-
nej.Dla wygody podróżnych lotnisko uruchomi-
ło na swojej stronie internetowej system do re-
zerwacji online dostępnych testów. Zakup tej
usługi przez internet jeszcze bardziej skraca czas
procedury testowej, a dzięki promocyjnym ce-
nom także zdecydowanie obniża jej koszty.

***
Port Lotniczy Wrocław to jedno z najwię-

kszych i najważniejszych lotnisk w Polsce. W
roku 2019 obsłużył ponad 3,5 mln pasażerów.
Wrocławskie lotnisko jest doskonale skomuni-
kowane z siecią autostrad (A4 i A8) i dróg eks-
presowych (S3, S5 i S8), co umożliwia szybki i
wygodny dojazd również z dalej położonych re-
gionów Polski. Na lotnisku podróżni mają do
dyspozycji ok. 4 tys. miejsc parkingowych. 

Wygodnym połączeniem z centrum jest au-
tobusowa linia "106" oraz nocna "206", a z za-
chodnich dzielnic Wrocławia linia "129". Pasa-
żerowie korzystający z usług Port Lotniczego
Wrocław mają też do dyspozycji liczne sklepy,
bary, kawiarnie i restauracje , także całodobowe.

Port Lotniczy Wrocław sukcesywnie inwes-
tuje w infrastrukturę. Od 2012 roku pasażerowie
są obsługiwani w nowoczesnym terminalu . Lot-
nisko dysponuje też systemem nawigacyjnym
wyższej kategorii (ILS Cat. II), umożliwiającym
realizację operacji lotniczych również w trud-
niejszych warunkach atmosferycznych. 

Wrocławskie lotnisko jest doceniane za wy-
soki standard obsługi. W 2012 roku port został
uznany przez pasażerów najbardziej przyjaznym
lotniskiem w Polsce. Czterokrotnie otrzymał też
nagrodę Business TravellerAward dla najlepsze-
go regionalnego lotniska w kraju. 
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BARAN Będziesz miał dużo pracy i nie-
wiele czasu na przyjemności. Twój przyja-
ciel może mieć do Ciebie żal, że tak mało
czasu mu poświęcasz. A ma Ci tyle do po-
wiedzenia. Nie przesadzaj z wydatkami,
pieniądze będą Ci wkrótce bardzo potrzeb-
ne. A pożyczyć nie będzie skąd.
BYK Nastąpi wielki przełom w Twoim ży-
ciu zawodowym. Poczujesz się w pełni do-
wartościowany. Nabierzesz poczucia bez-
pieczeństwa . Osiągniesz dochody, które
pozwolą na planowanie większych niż do-
tychczas wydatków. Ktoś bardzo się cieszy
z Twojego sukcesu . Jak myślisz, kto to taki?
BLIŹNIĘTA Nareszcie uporasz się z obo-
wiązkami i będziesz mógł pomyśleć o sobie.
Poprawi się Twoja sytuacja finansowa. Wię-
cej czasu poświęcisz bliskim. To wszystko
wspaniale wpłynie na Twoje samopoczucie
i pozwoli uleczyć nadszarpnięte ostatnio
nerwy . W piątek miła niespodzianka. 
RAK Powinieneś trochę odpocząć. Nad-
miar pracy sprawia, że jesteś rozdrażniony

i popadasz w konflikty z bliskimi. Zdążysz
ze wszystkim na czas. Nie musisz się tak
denerwować. W weekend spędzisz miłe
chwile w gronie przyjaciół. Postaraj się zre-
laksować i myśleć o czymś miłym. 
LEW Zmieni się Twoja sytuacja finansowa.
Nareszcie nadarzy się okazja, żeby zarobić
jakieś pieniądze. Będziesz więc dużo praco-
wał, ale spędzisz także miłe chwile w gronie
przyjaciół. Zaczniesz się zastanawiać nad
organizacją wakacyjnego wypoczynku.
PANNA Zbliża się okres wytężonej pracy.
Przybędzie obowiązków, z którymi trzeba bę-
dzie sobie poradzić w stosunkowo krótkim
czasie. Przy dobrej organizacji ze wszystkim
dasz sobie radę. Później będziesz mógł od-
począć i skierować swoją uwagę na inne ,
bardziej przyjemne rzeczy.
WAGA Pojawi się okazja do zmiany Twojej
pozycji zawodowej, być może również do
zwiększenia dochodów. Będziesz dużo o
tym myślał, robił rozeznanie wśród znajo-
mych. Bardzo dobrze będą się układały
sprawy rodzinne. Bliskie osoby będą Cię
wspierały w działaniach.
SKORPION Niespodziewanie wpadną Ci
jakieś pieniądze. Będziesz bardzo szczęśli-
wy. Postaraj się ich szybko nie roztrwonić.
Wkrótce będziesz mógł je korzystnie zain-
westować.  Sprawy zawodowe będ ą
źródłem satysfakcji nie tylko dla Ciebie ale
i dla Twoich kolegów. Będziesz miał prob-
lem ze zrozumieniem bliskiej osoby.

STRZELEC Będziesz się przygotowywał
do jakiegoś wydarzenia. Pochłonie to całą
Twoją uwagę tak, że nie będziesz w stanie
dostrzec pewnych zagrożeń. Nabierz do
wszystkiego dystansu. Wszystko ułoży się
po Twojej myśli. Wystarczy, że przestaniesz
panikować. Sprawy finansowe są na dobrej
drodze.
KOZIOROŻEC Bliska Ci osoba za bardzo
się wtrąca w Twoje prywatne sprawy. Nie
powinieneś tak jej ulegać. Postaraj się deli-
katnie zaznaczyć swoją niezależność. W
pracy wszystko dobrze się ułoży. Całe za-
mieszanie minie i odzyskasz dawny spokój.
Załatw zaległości z poprzedniego miesiąca.
WODNIK Wykorzystaj szansę jaka pojawi
się w najbliższych dniach. Być może zawa-
ży to na Twojej przyszłości. Nie powinieneś
się wahać. Masz duże możliwości, trzeba się
tylko przełamać. Nie martw się o pieniądze,
już w krótce ich przybędzie. Wszystko teraz
w Twoich rękach.
RYBY Ostatnio trochę zarobiłeś. Ale nie
przyszło Ci do głowy żeby zapłacić rachun-
ki. Teraz pieniądze się rozeszły i pozostał
niesmak. Przemyśl to dokładnie. Sprawy
sercowe będą się świetnie układać. Przeko-
nasz się, że Twojego partnera stać na bardzo
wiele, aby sprawić Ci radość.

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

U S Ł U G I 

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

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
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
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