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W skrócie...

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

WERNISAŻE WYSTAW MAKSYMI-
LIANA WNĘKA I MARTY SPODNIE-
WSKIEJ
25.06.2021, godz. 16:00
W Świdnickim Ośrodku Kultury w piątek aż
dwa wernisaże: pierwszy odbędzie się w
Klubie Bolko o godz. 16.00, drugi zaś o
godz. 17 .00 w Wieży Ratuszowej. godz.
16.00, Klub Bolko - Metaloplastyka Maksy-
miliana Wnęka godz. 17.00, Wieża Ratuszo-
wa - Powiedz mi, co widzisz: wystawa ma-
larstwa Marty Spodniewskiej
Wstęp wolny; miejsce: Klub Bolko/Wieża
Ratuszowa; organizator: ŚOK

VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORGANOWY IM. CHRISTIANA
SCHLAGA
25.06-16.07.2021, godz. 18:30
VI Festiwal Schlaga to 5 koncertów organo-
wych w Kościele Pokoju w Świdnicy.Festi-
wal promuje dawną świdnicką wytwórnię
organów - firmę Schlag&Shne.Na koncer-
tach zabrzmi muzyka klasyczna i sakralna
głównie z XIX,XX i XXI wieku.Obraz gry
organisty będzie transmitowany na ekran
przed ołtarzem.
Wstęp: obowiązują bezpłatne wejściówka;
miejsce: Świdnica, Kościół Pokoju; organi-
zator: Fundacja Dobrej Muzyki

1. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
27.06.2021, godz. 10:00
Pierwszy turniej popularnego cyklu rozgry-
wek w siatkówce plażowej. W czerwcowej
edycji odbędą się turnieje open kobiet i męż-
czyzn. Zapisy w dniu imprezy od godziny 9.30.
Wstęp wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śląska
35; organizator: ŚOSiR

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

XXIII FESTIWAL TEATRU OTWAR-
TEGO
09.07-11.07.2021, godz. 17:00
Pod gwiazdami teatr smakuje inaczej. Papie-
rowe maski w smugach świateł latarni za-

www.expressem.eu

ŚWIDNICCY PRYMUSI
NAGRODZENI

Najlepsi świdniccy absolwenci kończący na-
ukę w szkołach podstawowychodebrali z rąk Pre-

zydent Miasta Świdnicy, Beaty Moskal-Słanie-
wskiej - nagrody oraz pamiątkowe statuetki i

dyplomy z tytułem Primus Inter Pares.
Nagrody o wartości 600 zł uczniowie wybie-

rali sobie sami. Sprzęt sportowy czy też kompu-
terowy- takie między innymi prezenty otrzymali
najlepsi z najlepszych.

Tytuły Primus InterPares przyznane zostały
ośmiu absolwentom, którzy mogą pochwalić się
średnią ocen od 5,22 do 6,00 i wzorową oceną z
zachowania.

Nagrodzeni zostali:

◆ Dorota Polak - Szkoła Podstawowa nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi im.Tadeusza Ko-
ściuszki, średnia ocen - 5,88

◆ Oskar Polański - Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Henryka Sienkiewicza, średnia ocen- 6,00

◆ Oliwia Witkowska - Szkoła Podstawowa nr 6
im. Tysiąclecia Państwa Polskiego, średnia
ocen - 5,78

◆ Zofia Kruźlak- Szkoła Podstawowa nr 8 im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu, średnia ocen -
5,72

◆ Miłosz Kwiatek - Szkoła Podstawowa nr 105,
średnia ocen - 5,29

◆ Kornelia Mirek - Szkoła Podstawowa nr 315
im. Jana Pawła II, średnia ocen - 5,22

◆ Sara Daniłowicz -Społeczna Szkoła Podsta-
wowa, średnia ocen - 5,61

◆ Julia Bąba - Niepubliczna Szkoła Podstawo-
wa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświato-
wego "Bliżej Dziecka", średnia ocen -5,35. 

Foto: UM Świdnica

ŚWIDNICKIE 
"LATO NA PODWÓRKU" 

Już szósty rok projekt "Lato na podwórku"
towarzyszy dzieciom podczas wakacji na świd-
nickich osiedlach. W ramach akcji dzieci mogą

korzystać z bezpłatnych zajęćedukacyjno-ani-
macyjnych, które odbywać się będą przez 10
tygodni lata, w czterech lokalizacjach. Realiza-
torem projektu jest Fundacja Ładne Historie.Zo-
stał on dofinansowany w wysokości 20 tysięcy
złotych, ze środków miasta. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji
"Lata na podwórku" są prawa dziecka. 

- Wspólnie przyjrzymy się takim zagadnie-
niom jak prawo do edukacji, do wyrażania włas-
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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

www.eldomik.pl
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mieniają się w twarze bajkowych stworów.
Szczudła odrealniają drobne figury aktorów,
które stają się podniebnymi tancerzami albo
potworami.
Wstęp bezpłatny; miejsce: świdnicki Rynek;
organizator: ŚOK

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: dziedzi-
niec pod Wieżą Ratuszową; organizator: ŚOK

2. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
18.07.2021, godz. 10:00
W drugim turnieju siatkówki plażowej do
rywalizacji staną miksty. Zapisy w dniu im-
prezy od godziny 9.30.
Wstęp wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śląska
35; organizator: ŚOSiR

3. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
08.08.2021, godz. 10:00
Ostatni podczas tegorocznych wakacji tur-
niej siatkówki plażowej. Tym razem zawody
odbędą się w kategorii open mężczyzn. Za-
pisy w dniu imprezy od godziny 9.30.
Wstęp wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śląska
35; organizator: ŚOSiR

29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
KROKE
28 lipca 2021 godz.19:00 - 20:30
Wstęp: bezpłatne wejściówki (https://bile-
ty.sok.com.pl/index.php/repertoire.html?i
d=432);  miejsce: dziedziniec pod Wieżą
Ratuszową; organizator: ŚOK

XXII FESTIWAL BACHOWSKI ŚWID-
NICA
30.07-08.08.2021, godz. 18.00

www.expressem.eu

nego zdania oraz zastanowimy się, co robić, kie-
dy prawa dziecka są łamane. Pomogą nam w tym

specjalnie na ten cel przygotowane karty eduka-
cyjne, na których znajdą się ciekawe zadania,
łamigłówki, wyzwania i wiele innych kreatyw-
nych propozycji - mówi Kalina Żaczek, koordy-
natorka projektu. 

Poza tym na dzieci czekają gry podwórkowe,
dużo śmiechu, wspólnej zabawy i warsztaty -
ruchowe, plastyczne oraz spotkania z ciekawymi
gośćmi.  Organizatorzy zapewniają, że nie bę-
dzie nudy.  

- Na "naszych" podwórkach w czasie zajęć
nie ma dzieci zatopionych w telefonach komór-
kowych i tabletach - tam dzieci tańczą, projektu-
ją, grają w podwórkowe gry, malują, muzykują,
uczą się nowych rzeczy. Podwórko staje się po-
nownie przestrzenią do spotkania, rozmowy, ser-
decznych gestów i przestrzenią do kształtowania
i wyrażania dziecięcej wyobraźni. Dotyczy to nie
tylko dzieci - razem z nimi przychodzą do nas
dorośli: rodzice, opiekunowie, dziadkowie, są-
siedzi. To właśnie z myślą o nich tegoroczne

działania chcemy uzupełnić o międzypokolenio-
we kino podwórkowe, które pozwoli nam na
jeszcze lepsze wykorzystanie wspólnoto-twór-
czego potencjału naszego projektu - dodaje Ma-
ria Zięba, z Fundacji Ładne Historie. 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i otwarte, nie
trzeba się na nie zapisywać.

 Gdzie odbędą się zajęcia?
Od 21 czerwca do 26 sierpnia, w godzinach
16:30 - 19:30 animatorki będą czekały:
PONIEDZIAŁKI(21.06, 28.06, 05.07, 12.07,
19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08)
Osiedle Zarzecze - boisko przy ul. Kilińskie-
go (koło bloków TBS).

ciąg dalszy na str. 4
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Lokalizacja zastępcza w razie deszczu: salka
parafialna przy ul. Rolniczej 9.
WTORKI(22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07,
27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08)
Osiedle Zawiszów - skwer przy ul. Galla
Anonima (obok SP1).
Lokalizacja zastępcza w razie deszczu: Szko-
ła Podstawowa nr 1.
ŚRODY(23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07,
28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08)
Osiedle Młodych - skwer przy ul. Prądzyń-
skiego - koło kortu tenisowego.
Lokalizacja zastępcza w razie deszczu:  Klub
Seniora na  Kozara-Słobódzkiego 21, w bu-
dynku byłego Gimnazjum nr 1.
CZWARTKI (24.06, 01.07, 08.07, 15.07,
22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08)
Park przy ul. Gdyńskiej.
Lokalizacja zastępcza w razie deszczu:
Dzienny Klub Senior Wigor, ul. Saperów 27.
A w PIĄTKIna świdnickim skateparku, od
godz. 17.00 do 20.00 zapraszamy na warszta-
ty  PUMPTRACK 1.0. Do końca września,
co tydzień, młodzież będzie miała szansę
spotkać się z pasjonatami takich dyscyplin
jak skateboarding, rolkarstwo, jazda na ro-
werze, czy street dance.
Wraz z zajęciami na świdnickich podwór-

kach rusza także druga edycja "Letniego Kina Na
Kocach". Wszystkie pokazy są bezpłatne.

Harmonogram na lipiec:
2 lipca, godzina 21:30

Osiedle Zawiszów
"Był sobie pies", reż. LasseHallstrm (polskie
napisy, 121 minut)

9 lipca, godzina 21:00
Osiedle Zarzecze
"Nazywam się cukinia", reż. Claude Barras,
dubbing / polskie napisy, 66 minut

16 lipca, godzina 21:30
Osiedle Młodych
"Na zawsze razem", reż. MikhalHers, pol-
skie napisy, 107 minut

23 lipca, godzina 21:30
Osiedle Zarzecze
"Cały świat Romy", reż. Mischa Kamp, pol-
skie napisy, 90 minut

30 lipca, godzina 21:00
Osiedle Młodych
"Kedi - sekretne życie kotów", reż. CeydaTo-
run, polskie napisy, 80 minut. 
Szczegółach projektów można przeczytać na

stronie www.ladnehistorie.pl. Zachęcamy także
do śledzenia fanpageu Lato na podwórku:
https://www.facebook.com/LatoNaPodworku/. 

Foto: UM Świdnica

ZABYTKI Z WIĘKSZYM
DOFINANSOWANIEM

Dodatkowe 300 tysięcy złotych przeznaczo-
ne zostanie na realizację programu dotacji celo-
wych na planowane prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisa-

nych do rejestru zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków. 

Dotacje otrzyma osiem wspólnot mieszka-
niowych. Część dotyczy prowadzenia prac kon-
serwatorskich i są to wspólnoty zlokalizowane

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ jako
ludzie na poziomie musimy robić rzeczy na
poziomie. Festiwal Bachowski w Świdnicy,
w Kościele Pokoju, w regionie - prosty, or-
ganiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako
międzynarodowa dziedzina sztuki, wzboga-
cona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Miejsce: różne, organizator: ŚOK

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

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
brzmienie. Duet Bluefaces tworzy szeroko po-
jętą muzykę elektroniczną w klimatach syn-
thpop, synthwave i post-punk. Ich muzyczną
inspiracją są lata 80-te: zza zachodniej jak i zza
wschodniej granicy. Utwory, które tworzą za-
chęcają słuchaczy do refleksji, ale też rytmicz-
nego 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

ciąg dalszy na str. 6
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przy  zlokalizowanych przy pl. Grunwaldzkim
6,ul. Kościelnej 11, ul. Waleriana Łukasińskiego
9, ul. Westerplatte 37. Wspólnoty przy ul. Długiej
26, pl. Grunwaldzkim 3-3aul. Kotlarskiej 7otrzy-
mają środki na przeprowadzenie badań i opraco-

wanie dokumentacji. Natomiast wspólnocie przy
ul. Stefana Żeromskiego 3 przyznano dofinanso-
wanie na roboty budowlane, czyli izolację prze-
ciwwilgociową ścian. 

Przypomnijmy, że w tym roku już 20 pod-
miotom przyznano dotacje w wysokości2 milio-
nów 917 tysięcy złotych na remonty zabytko-
wych obiektów. 

- Na terenie Świdnicy znajdują się setki nie-
zwykle cennych zabytków, zarówno obiektów
sakralnych, jak i budynków mieszkalnych . Mia-
sto od 6 lat intensywnie wspiera remonty takich
obiektów, przekazując dotacje ich właścicielom,
gdyż uważamy, że ratowanie tej cennej substan-
cji jest obowiązkiem gminy. Ponieważ istniały
możliwości zwiększenia puli pieniędzy przezna-
czonych na ten cel, podjęłam decyzję, by zapro-
ponować Radzie Miejskiej korektę,aby z progra-
mu w tym roku skorzystać mogły kolejne wspól-
noty mieszkaniowe - mówi prezydent miasta,
Beata Moskal-Słaniewska. 

Miasto wsparło też kwotą 83 tys. złotych
remont zabytkowej wieży strażackiej na terenie
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy . Łącz-
nie zatem dofinansowanie do zabytków wyniesie
w tym roku prawie 3 mln 300 tys. złotych. 

Przypomnijmy, że w 2014 roku 8 podmiotom
przekazano kwotę 406 800 zł. Ale już w kolejnym
roku wartość dotacji wyniosła ponad cztery razy
tyle. W 2015 roku udzielono dotacji 19 podmio-
tom na kwotę 1 838 032 zł. W 2016 roku dla 24
wnioskodawców wydatkowano z budżetu miasta
1 405 850 zł. W 2017 roku 1 426 885 zł przezna-
czono na wsparcie prac remontowych dla 17
obiektów. W 2018 roku prawie 3 miliony zł
trafiły do 29 wnioskodawców. W 2019 roku była
to kwota 1 160 573 zł przyznana 27 wnioskodaw-
com. W roku ubiegłym 8 podmiotów otrzymało
1 470 000 złotych. 

Foto: UM Świdnica

PREZYDENT ŚWIDNICY 
Z ABSOLUTORIUM

Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-
Słaniewska otrzymała absolutorium za wykona-
nie budżetu miasta za 2020 rok.Za absolutorium
głosowało 14 radnych, przeciw było 7. 

Pod względem finansowym był to dobry rok
dla miasta. Zrealizowane dochody gminy miasto
Świdnica w 2020 roku to292 712 920,48 złotych.
Wydatki to kwota 282 159 567,49złotych.Nad-
wyżka budżetu miasta na koniec 2020 roku wy-
niosła 10 553 352,99zł wobec planowanego de-
ficytu na poziomie6 887 920,35zł.

ciąg dalszy ze str. 4

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

***

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 

ciąg dalszy na str. 8
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- Powyższe wskaźniki dowodzą, iż sytuacja
finansowa miasta jest stabilna, plan na 2020rok
został sporządzony nie tylko w sposób prawidło-
wy od strony formalnej, ale i w oparciu  o  realne
wskaźniki. Wyższe  niż  planowano  dochody
własne  świadczą  o  dobrej koniunkturze gospo-
darczej, zaś ilość pozyskanych środków zewnę-
trznych wynika z bardzo dużejsprawności urzęd-
ników w tworzeniu dobrych merytorycznie pro-
jektów- mówi Kacper Siwek, skarbnik miasta
Świdnicy. 

Regionalna Izba Obrachunkowa i  Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej były zgodne i wyra-
ziły pozytywną opinię na temat wykonania bu-
dżetu za zeszły rok. Przy formułowaniu opinii o
wykonaniu budżetu za 2020 rok Skład Orzekają-
cy RIO kierował się podstawowym kryterium,
jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywa-
niu budżetu.

Rok  2020  to  trudny  czas  walki  z  pande-
mią  COVID-19w  Polsce  i  na  świecie.  Doty-
chczasowe, codzienne życie zostało wywrócone
do góry nogamiprzez systematyczne wprowa-
dzanie obostrzeń przez rząd RP w celu ograni-
czenia zakażeń w społeczeństwie

- Przez panującą od marca 2020 roku pande-
mię COVID-19 ucierpiał również budżet miasta.
Początkowo  zakładane  plany  dochodów  bie-
żących  i  wydatków  zostały  bardzo  szybko
zweryfikowane  przez  pandemiczną  rzeczywi-
stość.  Konieczność  poniesienia  dodatkowych
kosztów w walce z COVID-19, a także mniejsze
wpływy z lokalnych podatków i opłat doprowa-
dziły do zmian w trakcie roku w budżecie Świd-
nicy. Zmuszeni byliśmy zrezygnować z części
naszych planów inwestycyjnych i miejskich wy-
darzeń na rzecz oszczędności. Pandemia  przeło-
żyła  się  na  nasze  codzienne  życie.  Brak  im-
prez  masowych,  wydarzeń sportowych ,  kultu-
ralnych  czy  koncertów  zmusił  wielu  z  nas  do
przeniesienia  kontaktów międzyludzkich do sie-
ci.Zdalna edukacja dzieci i młodzieży, posiedze-
nia i narady online czy praca zdalna stała się
normą do której powoli przywykliśmy. Nie-

zmienne pozostało dla mnie jedno -współpraca z
mieszkańcami przy realizacji wielu projektów.
Zwykłych, codziennych spraw, na które zwracali
nam uwagę świdniczanie poprzez inicjatywę
społeczną  czy  wnioski  składane  online  lub
bezpośrednio,  po  kontakcie  z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Świdnicy - mówi prezy-
dent, Beata Moskal-Słaniewska.

Budżet Świdnicy był konstruowany w opar-
ciu o zrównoważony rozwój miasta. 28 512
387,19 zł przeznaczono na kolejne duże i mniej-
sze inwestycje, na które czekali mieszkańcy
Świdnicy.Z zewnętrznych środków na ich reali-
zację do budżetu miasta wpłynęło w ubiegłym
roku prawie 9 milionów złotych. 

- Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę,
która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu i
wizerunku naszego miasta. To dzięki pracy
urzędników oraz pracowników wszystkich jed-
nostek podległych, udało nam się zrealizować tak
wiele potrzebnych inwestycji. Przypomnę tylko
kilka przykładów, to m.in.:prace  związane  z
modernizacją Parku Młodzieżowego czy też re-
monty ulic: Kraszowickiej(III etap), Pogodnej,
Jarzębinowej i Wrzosowej oraz przebudowa
chodników i budowa zatok parkingowych. To
także przebudowa  budynku  Rynek  39-40 oraz
pawilonu przy skrzyżowaniu ulic Malinowej i
Morelowej, w którym miejsce znalazł nowy
klub seniora i filia Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej. Miasto realizowało w  dalszym  ciągu
program dotacji do remontów dla  właścicieli
obiektów zabytkowych, a także dotychczaso-
wą politykę mieszkaniową, czyli remonty pu-
stostanów i modernizację budynków komunal-
nychprzy ulicach:Gdyńskiej 3-3a,Pierwszego
Maja 3,Stefana Żeromskiego 6,Spółdzielczej
29-31, Kotlarskiej  5A,  Przechodniej  3,  5,  6,
8,  10  i Teatralnej 25- dodaje prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska.

Foto: UM Świdnica

PREZES TBS ŚWIDNICA
ODCHODZI NA EMERYTURĘ

Po 18 latach zarządzania Towarzystwem Bu-
downictwa Społecznego w Świdnicy na zasłużo-
ną emeryturę odchodzi dotychczasowy prezes ,
Mirosław Gałek. Oficjalne pożegnanie byłego
prezesa, miało miejsce w piątek, 18 czerwca
podczas sesji Rady Miejskiej Świdnicy. Swoje
obowiązki pełnić będzie do 30 czerwca.

www.expressem.eu www.expressem.eu
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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
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-

ciąg dalszy ze str. 6
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Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słanie-
wska oraz radni Rady Miejskiej złożyli serdecz-
ne podziękowania za dotychczasową pracę Mi-
rosławowi Gałkowi, który w wieku 67 lat prze-
szedł na zasłużoną emeryturę. W czasie kiedy

kierował miejską spółką zrealizował wiele proje-
któw budowlanych, zwiększając w znacznym
stopniu liczbę dostępnych dla świdniczan miesz-
kań w systemie TBS. To m.in. budynki mieszkal-
ne przy ul. Głowackiego, Spółdzielczej, Kiliń-

skiego czy Kopernika. W sumie to ponad 300
mieszkań i 190 miejsc postojowych w garażach
podziemnych. Działalność prezesa Mirosława
Gałka nie ograniczała się wyłącznie do budowy
budynków wielorodzinnych. To także zarządza-
nie nieruchomościami będącymi pod zarządem
TBS. 

-Dziękuję serdecznie całej załodze TBS z
która przez lata współpracy udało się zrealizo-
wać wiele ważnych dla mieszkańców Świdni-
cy projektów. Zostawiam spółkę w dobrej kon-
dycji oraz w poczuciu dobrze spełnionej misji
- mówił Mirosław Gałek, odchodzący prezes
TBS.

Obecnie w 322 mieszkaniach ŚTBS na tere-
nie Świdnicy mieszka ok. 700 osób. Z kolejnych
41 mieszkań korzystają lokatorzy MZN.

Foto: UM Świdnica
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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
Słąwek Pezda - saxofon tenorowy

ciąg dalszy ze str. 8
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ZAPRASZAMY ŚWIDNICKICH
SENIORÓW WRAZ Z DZIEĆMI 
na wakacyjne zajęcia warsztatowe
Z myślą o świdnickich seniorach (w wieku

60+) i dzieciach (w wieku od 7 do 14 lat) będą-
cych pod ich opieką, miasto Świdnica organizuje
kolejne bezpłatne zajęcia. Odbędą się one w lipcu
i sierpniu. Zaplanowano:

- zajęcia sportowe - "Zdrowy kręgosłup" - ćwi-
czenia wzmacniające i odciążające kręgosłup;
- warsztaty rozwijające umysł - integracja
poprzez kreatywne gry i zabawy;
- wycieczki po Świdnicy oraz do miast part-
nerskich projektu, o różnorodnej tematyce,
połączone z zajęciami w terenie. 
Zapisy do poszczególnych grup już od ponie-

działku, 21 czerwca prowadzić będzie Regional-
na Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świd-
nicy (Rynek 39-40) w godzinach od 10.00 do
18.00. Od 21 do 23 czerwca zapisywać się mogą
tylko seniorzy wraz z dziećmi nad którymi będą
sprawować opiekę. W przypadku wolnych
miejsc, w kolejnych dniach będą prowadzone
zapisy samych seniorów, chcących wziąć udział
w warsztatach. Zapisywać się można osobiście
lub telefonicznie (tel. 74 852 02 90). Liczba
miejsc jest ograniczona, decyduje więc kolejność
zgłoszeń.

Uczestnicy muszą posiadać środki ochrony
osobistej, czyli maseczki. Zaleca się nie branie
udziału w zajęciach osób, które w ciągu ostatnich
14 dni miały kontakt z osobą, u której potwier-
dzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-Cov-
2, objętej kwarantanną, a także osób wykazują-
cych objawy infekcji dróg oddechowych.

SETKI DRZEW POSADZĄ
W ŚWIDNICY

355 drzew zostanie posadzonych do końca
listopada tego roku na terenie Świdnicy, w ra-
mach kompensacji przyrodniczej, w związku z
prowadzoną przez PKP inwestycją na odcinku od
stacji Świdnica Miasto do stacji Świdnica Kra-
szowice. Nowe nasadzenia mają zrekompenso-

wać wycięte przez pracowników PKP drzewa
wzdłuż remontowanej linii kolejowej.

60 lip drobnolistnych zostanie posadzonych
przy ul. Kazimierza Wielkiego na działce nr 199
niedaleko zakładu Colgate. Kolejnych 97 nasa-
dzonych zostanie przy ul. Szarych Szeregów na
działce nr 673, w sąsiedztwie domków jednoro-
dzinnych. Będą to 33 graby pospolite, 20 klonów
pospolitych, 17 brzóz brodawkowatych oraz 27
lip drobnolistnych. Kolejnych 69 drzew - 52
graby pospolite, 6 buków pospolitych, 6 brzóz
brodawkowatych oraz 5 wiązów nasadzonych

zostanie przy ul. Wrocławskiej, na działce nr
20/2 w są sąsiedztwie ronda im. Andrzeja Wajdy.
Ostatnim miejscem nowych nasadzeń będzie uli-
ca Słowiańska. Tam na działkach o numerach
2645, 2646, 2647 oraz 2650/4 posadzonych zo-
stanie 119 drzew - 16 brzóz brodawkowatych, 95
lip drobnolistnych oraz 18 klonów pospolitych.

Drzewa będą pochodzić ze specjalnych szkó-
łek. Będą to gatunki czyste odmianowo, wyho-
dowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkół-
karskiej. Warto zaznaczyć, że nie będą to sadzon-
ki, a drzewa przynajmniej 8 letnie, których ob-
wód na wysokości 100cm będzie od 12-14 cen-
tymetrów. Wszystkie drzewa objęte będą gwa-

rancją producenta. Miasto sporządziło projekt
nasadzeń drzew, natomiast PKP pokryje koszty
ich zakupu oraz nasadzeń.

Foto: UM Świdnica

"ZALOGOWANI" PO RAZ PIĄTY
Zakończyła się piąta edycja konkursu "Zalo-

gowani", organizowanego przez świdnicki magi-
strat w ramach programu "Zostańcie z nami -
Miasto i Powiat Świdnica".Była to edycja inna

ciąg dalszy ze str. 10
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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
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-
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niż wszystkie poprzednie, bo w całości przebie-
gająca w trakcie pandemii COVID-19. Z oczy-
wistych względów zamknęły się nie tylko firmy,
ale także szkoły. Wprowadzone ograniczenia
zmusiły organizatorów do przeprojektowania
formuły programu -zajęcia w ramach projektu
odbywały się zdalnie. Dopiero drugi etap kon-
kursu, jakim była prezentacja pomysłów na bi-
znes w Świdnicy, mogła zostać zorganizowanaw
urzędzie miejskim. 

162 ósmoklasistów z 10 świdnickich szkół
podstawowych wzięło udział w konkursie "Zalo-

gowani". Uczniowie każdej ze szkół uczestni-
czyli w cztereche-warsztatach z doradztwa za-
wodowego, dwóch e-wizytach w lokalnych fir-
mach oraz wideokonferencji z prezydent miasta.
Uczestnicy konkursu mogli rozwiązać osiem e-
bonusów i dwa testy wiedzy o firmach, które

sprawdzały ich wiedzę na temat lokalnych
przedsiębiorstw.45 uczniów z 4 świdnickich
szkół podstawowych wzięło udział w nauce
programowania na platformie Liga Niezwy-
kłych Umysłów. 

Spośród 45 uczestników projektu Liga Nie-
zwykłych Umysłów nagrodzono najlepszych w
każdej szkole. Laureatami zostali:

◆ Mateusz Kozłowski ze Szkoły Podstawowej
nr 1

◆ Igor Kutyła ze Szkoły Podstawowej nr 4
◆ Marcel Marszałek ze Szkoły Podstawowej nr

8
◆ Kamil Jamroz ze Szkoły Podstawowej nr 105

Za rozwiązywanie zadań uczniowie zdoby-
wali ligowe punkty, tzw. neurony. Uhonorowano
trzy osoby, które uzyskały najwyższy wynik w
Świdnicy. 
◆ Pierwsze miejsce - Mateusz Kozłowski ze

Szkoły Podstawowej nr 1
◆ Drugie miejsce - Klaudia Zając ze Szkoły

Podstawowej nr 1
◆ Trzecie miejsce - Piotr Florczak ze Szkoły

Podstawowej nr 1
WśródLigowiczów jest uczeń Szkoły Pod-

stawowej nr 1 Wojciech Bętkowski, który dołą-
czył do programutrzy lata temu, jako piątoklasi-
sta. Od tego czasu udało mu się zgromadzić
ponad 9 mln neuronów, co dało mu czwarte

miejsce w ogólnokrajowym rankingu LNU, za co
również został nagrodzony. 

Sukcesy Ligowiczów nie byłyby z pewno-
ścią aż tak spektakularne, gdyby nie wsparcie
nauczycieli koordynujących projekt w każdej ze
szkół. Podziękowania otrzymali: Krzysztof Mar-

szałek ze Szkoły Podstawowej nr 1, Paweł Pol-
czyk ze Szkoły Podstawowej nr 4, Konrad
Wrzodek ze Szkoły Podstawowej nr 8 oraz
Piotr Działa ze Szkoły Podstawowej nr 105.W
tym roku szczególne wyróżnienie otrzymał
Krzysztof Marszałek ze Szkoły Podstawowej
nr 1. 

ciąg dalszy ze str. 11
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dzynarodowym konkursie na kompozycję jaz-
zową w Belgii - BJAZZ 2016 Grand Prix pod-
czas 37 Jazz Juniors - Bartosz Dworak Quartet
Grand Prix Bielskiej Zadymki Jazzowej - Bar-
tosz Dworak Quartet I miejsce w siódmej edycji
"Novum Jazz Festiwal" w Łomży (2014). II
miejsce podczas International Jazz Contest
2011 - MDM Trio III miejsce podczas Krokus
Jazz Festiwal 2013 - MDM Trio II miejsce
podczas Międzynarodowego Konkursu Impro-
wizacji Jazzowej w Katowicach 2015.

29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
KROKE
28 lipca 2021 godz.19:00 - 20:30
Wstęp: bezpłatne wejściówki (https://bile-
ty.sok.com.pl/index.php/repertoire.html?i
d=432);  miejsce: dziedziniec pod Wieżą
Ratuszową; organizator: ŚOK

KROKE (w języku jidysz: Kraków) stwo-
rzyła w 1992 roku trójka przyjaciół: Tomasz
Kukurba, Jerzy Bawoł i Tomasz Lato. Jako
absolwenci krakowskiej Akademii Muzycz-
nej, ale również artyści poszukujący, nie
stronili od eksperymentów z jazzem oraz
muzyką współczesną. Zespół, początkowo
kojarzony głównie z twórczością klezmer-
ską, oscyluje obecnie wokół różnych gatun-
ków. Artyści czerpią inspirację z muzyki et-
nicznej całego świata, zawsze jednak wzbo-
gacają dzieła autorskimi improwizacjami.
W ten sposób KROKE tworzy własny, uno-
szący się ponad granicami, czasem i forma-
mi styl. KROKE to też jeden z pierwszych
zespołów, który wyszedł ze swoją muzyką
do publiczności. Muzyków można było
spotkać na ulicach i w klubach krakowskie-
go Kazimierza, kiedyś żydowskiej części
miasta. Grali kompozycje dla jednych cał-
kiem nieznane, w innych zaś budzące wspo-
mnienie świata, który dawno odszedł w za-
pomnienie. To właśnie tam po raz pierwszy
można było usłyszeć utwory, które w 1993
roku ukazały się na pierwszej, wydanej włas-
nym nakładem kasecie zespołu.
Do "Ariela", w którym często koncertowało
KROKE, zawitała któregoś dnia Kate Caps-
haw, żona Stevena Spielberga, który realizo-
wał wtedy w Krakowie film Lista Schindle-
ra. Pewnego wieczoru na koncert zabrała
męża Reżyser szybko docenił ogromny ta-
lent KROKE i zaprosił grupę do Jerozolimy
na występ podczas uroczystości Survivors
Reunion, zorganizowanej dla ocalałych z
listy Oskara Schindlera. Od tego niesamowi-
tego momentu wszystko stało się głębsze
Wtedy tak naprawdę zespół się narodził. Do-
staliśmy od tych ludzi - niektórzy z nich byli
klezmerami - pewnego rodzaju muzyczne
błogosławieństwo - wspominają dziś muzy-
cy.
Klezmerzy przede wszystkim improwizo-
wali. Improwizacja w muzyce KROKE po-
jawia się od początku i jest do dziś jej naj-
ważniejszym elementem. Nasza improwiza-
cja to pewnego rodzaju portal, przez który
światy naszych dusz wędrują prosto do tych,
którzy chcą te światy poznawać - wyjaśniają
muzycy.
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Podziękowania skierowano również do do-
radców zawodowych z Powiatowego Urzędu
Pracy w Świdnicy:Marzeny Rybki, Agnieszki
Dolińskiej, Katarzyny Ślimak-Kołodziejskiej i
Karoliny Paluch.Nad całoroczną aktywnością
"Zalogowanych" w każdej ze szkół czuwał na-
uczyciel-opiekun. Nagrody ipodziękowania
otrzymali:
◆ AnetaKachnic ze Szkoły Podstawowej nr 1
◆ Justyna Adamska-Litwińska, ze Szkoły Pod-

stawowej nr 4 

◆ Marcin Kuc ze Szkoły Podstawowej nr 6
◆ Iwona Kurek ze Szkoły Podstawowej nr 8
◆ Renata Jończyk ze Szkoły Podstawowej nr

105
◆ Renata Cichowska ze Szkoły Podstawowej

nr 315

◆ WiesławaSzeszkoz Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia
Oświatowego "Bliżej Dziecka"

◆ Justynę Kielar z Niepublicznej Katolickiej
Szkoły Podstawowej 

◆ BarbaraHollik z Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej z Oddziałami Przysposabiającymi
Do Pracy "Rzemieślnik"

Dziewięcioro uczniów odebrało nagrody za
osiągnięcie wysokiego wyniku w wirtualnej
Grze Biznesowej. Mieli oni okazję sprawdzić
swoja wiedzę na temat Świdnicy, lokalnego ryn-
ku pracy i świdnickich przedsiębiorców. Najle-
pszymi okazali się:
◆ Kacper Małodobry, SP 1 
◆ AgataPawłowską,SP 1 
◆ AntoninaTeuerle, SP 6
◆ Oskar Bodnar, SP 1
◆ Dorota Polak, SP 1
◆ Nina Skowronek, SP 1
◆ Kamila Iwan, SP 1
◆ Amelia Powroźnik, SP 8
◆ Klaudia Zając, SP 1

Najwyższy wynik wśród wszystkich uczest-
ników konkursu "Zalogowani", pierwsze miej-
sce i bon o wartości 600 zł oraz tablet otrzymał:
◆ Kacper Małodobry ze Szkoły Podstawowej

nr 1
◆ Drugie miejsce i bon o wartości 500 zł oraz

czytnik e-booków PocketbookInkPad 3
otrzymała:

◆ Klaudia Grabowska ze Szkoły Podstawowej
nr 8

◆ Trzecie miejsce i bon o wartości 400 zł, a
także smartwatch HUAWEI Watch Fit otrzy-
mała:
Kamila Iwan ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Wyróżniono równieżuczniów, którzy uzy-

skali najwyższą liczbę punktów. Są to: 
◆ Marek Angierman, SP 4
◆ Szymon Antonowicz, SP 105
◆ Emilia Bieżyńska, SP 8
◆ Karol Brożyna, SP 4
◆ Hubert Chachoń, SP 6
◆ Oliwia Gołuch, SP 6
◆ Hubert Jasinowski, SP 6

www.expressem.eu
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◆ Oliwia Kachnowicz, SP 315
◆ Kamila Kamińska, SP 4
◆ Igor Mytych, SP 6
◆ Julia Niezgoda, SP 6
◆ Maja Osowska, SP 4
◆ Karolina Partyczna, SP 4
◆ Agata Pawłowska, SP 1
◆ Dorota Polak, SP 1
◆ Julia Radaszewska, SP 105
◆ Karolina Siwek, SP 8
◆ Nina Skowronek, SP 1
◆ Mateusz Słomiński, Niepubliczna Szkoła

Podstawowa BD
◆ Aleksander Sowa r, SP 315
◆ Szymon Świder, SP 6
◆ Antonina Teuerle, SP 6
◆ Radosław Tomaszewski, Niepubliczna Szko-

ła Podstawowa BD
◆ Victoria Trzaska, SP 105
◆ Sara Trzyna, SP 1
◆ Oliwia Witkowska, SP 6
◆ Kacper Wojnowski, Niepubliczna Szkoła

Podstawowa BD
◆ Klaudia Zając, SP 1

Organizatorem przedsięwzięcia jest miasto
Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Forum
Obywatelskiego Rozwoju, Powiatowym Urzę-
dem Pracy oraz Powiatem Świdnickim. 

Podczas gali wystąpili młodzi wokaliści
świdnickiej Akademii Rozwoju Talentów.

Sponsorami tegorocznej edycji byli:Prezy-
dent Świdnicy, Electrolux Poland, IMP Comfort,
Wagony Świdnica, Krause, FAP Pafal, Sonel,
Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich oraz ZUPBADURA. 

Foto: UM Świdnica

PROMUJEMY 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

We wtorek, 22 czerwca odbyło się uroczyste
podpisanie porozumienia pomiędzy miastem
Świdnica a Stowarzyszeniem United Nations As-
sociation Poland na rzecz promocji celów zrów-
noważonego rozwoju. Miasto reprezentowała
prezydent Świdnicy, Beata Moskal - Słaniewska,
a stowarzyszenie - prezesa zarządu UNAP, Adam
Dziedzic.

- Jest to przypieczętowanie rozpoczętej już
współpracy i zobowiązanie do konkretnych dzia-
łań edukacyjnych, warsztatowych, projektów
społecznych na rzecz ekologii i zrównoważone-
go rozwoju na najbliższe lata. Wśród planowa-
nych przedsięwzięć będą między innymi gra
miejska, wystawy, warsztaty dla młodzieży, kon-
ferencja czy też spotkania otwarte - mówi prezy-
dent, Beata Moskal-Słaniewska.

United Nations Association (UNA) Poland -
Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Pol-
sce realizuje projekty wspierające i popularyzu-
jące wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjed-

noczonych i roli Polski w tej organizacji. Stowa-
rzyszenie prowadzi programy z zakresu zrów-
noważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywno-

ści społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażo-
wania ludzi młodych oraz z zakresu praw czło-
wieka i demokracji.

- Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych
w Polsce wspólnie z urzędem miejskim promuje

zrównoważony rozwój w Świdnicy, a nasze mia-
sto staje się przykładem wdrażania Agendy 2030.
Kluczową rolę w tym procesie mają do odegrania
właśnie miasta i społeczeństwo, dlatego UNA
Poland wspólnie z nami zorganizuje różne przed-
sięwzięcia mające za zadanie przybliżyć miesz-
kańcom tematykę zrównoważonego rozwoju -
mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezyden-
ta.

Wśród projektów, które będą realizowane w
najbliższych latach będą warsztaty dla mieszkań-
ców, gra miejskiej i panel obywatelski. Celem
tych inicjatyw jest zaznajomienie świdniczan z
treścią Agendy 2030, a tym samym z 17 celami
zrównoważonego rozwoju.

W spotkaniu udział wzięli również: Magda-
lena Kania - wiceprezeska zarządu UNAP, Kac-
per Szyszko - członek zespołu projektowego ,
Szymon Chojnowski - zastępca prezydenta, An-
na Skrzypacz - dyrektor Wydziału Funduszy
Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego oraz
pracownica tego wydziału, Mirosława Babisz.

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw do

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub

zarządca budynku będzie zobowiązany do złoże-
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nia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania
paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków, utworzonej przez Główny Urząd Nad-
zoru Budowlanego.

Deklaracje będzie można składać w wersji ele-
ktronicznej lub papierowej - do właściwego Urzędu
ze względu na miejsce usytuowania budynku.

Czas przewidziany na złożenie deklaracji to:
14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła

lub źródła spalania paliw w przypadku nowych
źródeł;

12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca 2021 r. w
odniesieniu do źródła ciepła lub źrodła spalania
paliw będącego w użyciu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopa-
da 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i re-
montów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Zgodnie z ww. ustawą deklaracja będzie za-
wierała następujące informacje:
◆ imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub

zarządcy budynku/lokalu, adres zamieszka-
nia, a także  numer telefonu, bądź adres e-ma-
il (opcjonalnie) ww. właściciela/zarządcy;

◆ adres nieruchomości, w obrębie której eks-
ploatowane jest źródło ciepła lub źródło spa-
lania paliw;

◆ informacje o liczbie i rodzaju eksploatowa-
nych w danej nieruchomości źródeł ciepła lub
źródeł spalania paliw, ich przeznaczeniu i
wykorzystywanych paliwach.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) za
niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie
przewidziane są sankcje karne.

Wzory deklaracji będą do pobrania na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu
Miejskiego w Świdnicy w zakładce Procedury
administracyjne/Ochrona środowiska i gospo-
darka komunalna od 1 lipca br.

Więcej informacji dotyczących CEEB znaj-
duje się na stronie internetowej Głównego Urzę-
du Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-
ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

LAUREAT OLIMPIADY Z II LO
Wielkim sukcesem dla Marcina Kłosa z II

Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Bana-
cha w Świdnicy zakończył się udział w zawodach
centralnych XIV Ogólnopolskiej Olimpiady

Przedmiotowej "Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 972-1514", które odbyły się
18-19 czerwca 2021 r. w Warszawie.

Marcin uzyskał 32 miejsce w skali kraju i
tytuł Laureata Olimpiady. Opiekunem ucznia jest

pani Zofia Skowrońska-Wiśniewska. Konkuren-
cje zawodów finałowych to: Broń i Barwa, Eks-
ponat Muzealny, Malarstwo Batalistyczne, Geo-
grafia Militarna, Bitwa pod Grunwaldem, Heral-
dyka, Miejsca i obiekty historyczne w Warsza-
wie. Marcin bardzo dobrze poradził sobie w po-
szczególnych konkurencjach, w tym w oprowa-
dzaniu po Warszawie. Jego wylosowany temat
to: Mury wewnętrzne Warszawy.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

EUROPEJSKI 
KORPUS SOLIDARNOŚCI

21 czerwca 2021 roku III Liceum Ogólno-
kształcące w Świdnicy odwiedzili młodzi wolon-

tariusze z różnych krajów wraz z opiekunami i
księdzem Biskupem Waldemarem Pytlem. Za-
chęcali młodzież do udziału w wolontariacie w
ramach "European Solidarity Corps". Prezen-
tacja odbywała się głównie w języku angiel-
skim. Uczniowie klasy językowej (2d) mieli
okazję wykazać się znajomością języków ob-

cych oraz pokazali gościom nasze Liceum. Ma-
my nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym
będziemy mieli okazję gościć wolontariuszy
na lekcjach języka angielskiego oraz wspólnie
pomagać innym. Dziękujemy pani Marynie
Los - koordynatorce projektu EKS za spotka-
nie.

III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

POWIATOWE 
CENTRUM POMOCY RODZINIE

INFORMUJE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Świdnicy informuje, iż w wyniku ogłoszonego
konkursu na realizację zadania pn. "Prowadzenie
na terenie powiatu świdnickiego placówki opie-
kuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okre-
sie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia
2021r.", Zarząd Powiatu w Świdnicy Uchwałą nr
536/21 z dnia 08 czerwca 2021r. zlecił realizację
ww. zadania Fundacji Ziemi Świdnickiej
"SKSK" z siedzibą w Świdnicy przy ul. Sikor-
skiego 62A.

TEMPA NIE ZWALNIAJĄ
Jeszcze mamy w pamięci występ i sukces

świdnickiej pary Anny i Tomasza Wojasów w
Zabrzu w POLISH OPEN CHAMPIONSHIP, a
już za nimi kolejny turniej i kolejny sukces. Iście
zawrotne tempo.
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Jak w "siarczystym" mazurze albo amery-
kańskim fokstrocie, zwanym przez znawców
"najtrudniejszym spacerem świata". 12 czerwca
Państwo Wojasowie odnieśli podwójny sukces
na Grand Prix Polski w Błoniach pod Warszawą.
Wytańczyli 1 miejsce w kategorii open standard
pow. 40 lat i 1miejsce w kategorii pow. 50 lat.
Zapraszamy do obejrzenia w mistrzowskim wy-
konaniu "spaceru" fokstrota oraz walca wiedeń-
skiego na stronie I LO w Świdnicy lub na szkol-
nym FB.

BIOTECHNOLOGICZNY
CZERWIEC W II LO 

W II Liceum Ogólnokształcącym w Świdni-
cy11 czerwca rozpoczął się blok wykładów w
ramach "Czerwcowego Spotkania z Biotechno-
logią". Tematyka spotkania dotyczyła infekcji
bakteryjnych, mikrobiomu i świadomego jedze-
nia pokarmów. Wydarzenie odbyło się w ramach
trwającej współpracy II LO z Wydziałem Bio-
technologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jest to kontynuacja Świdnickiej Nocy z Bio-
logią. Podobnie jak poprzedniego roku, wię-
kszość uczniów wysłuchała wykładów "on-line",
pozostali mogli dołączyć w ramach lekcji. W
sumie w wykładach uczestniczyło przeszło 80
uczniów. Pracownicy Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Wrocławskiego kolejno prezento-
wali zagadnienia, po każdej prezentacji był wy-
znaczony czas na dyskusję i zadawanie pytań. Na
początek dr Marcin Szafran z Zakładu Mikrobio-
logii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskie-
go przedstawił strategie wybranych gatunków
bakterii w zdobywaniu organizmu człowieka. Na
przykładzie Vibrio cholerae prześledziliśmy spo-
sób na pozbycie się konkurencyjnych bakterii z
jelita. Bakteria ta wykorzystuje naturalnie wystę-
pujące receptory błonowe komórek jelita, by
spowodować kaskadę zdarzeń - napływ jonów do
jelita i w rezultacie napływ wody, czego konse-
kwencją jest biegunka i usuwanie bakterii zasied-
lających jelito grube. Z kolei Porphyromonas
gingivalis, powodująca paradontozę, wykorzy-
stuje możliwe mechanizmy by zaspokoić swój
głód. Najnowsze odkrycie pozwala wyjaśnić, jak
to czyni. Bakteria ta żywi się albuminami osocza
a te są zbyt duże, aby mogły się przedostać do
wnętrza jej komórki, więc tnie je na peptydy za
pomocą gingipain. Następnie peptydy transpo-
rtowane są do wnętrza komórki z wykorzysta-
niem kompleksu białek z zewnętrznej błony -
RagAB. Kolejna bakteria - Mycobacterium tu-
berculosis nauczyła się wykorzystywać komórki

ludzkiego ciała do ochrony przed układem odpo-
rnościowym. Infekuje makrofagi i tam jest bez-
pieczna, może czekać na osłabienie gospodarza.
Następny wykład, pod tytułem - "Mikrobiom - z
czym to się je?" wygłosił dr inż. Marcin Wolań-
ski. Dobra wiadomość - ok. 2,2kg masy ciała
człowieka stanowią bakterie, o ile nie szkodzą!
Kolonizują nas sukcesywnie w ciągu życia, po-
cząwszy od porodu a każdy kontakt z innym
człowiekiem to kolejna porcja bakterii. Są po-
mocne - produkują witaminy, ułatwiają trawie-
nie, ale też mogą wpływać na działanie przyjmo-
wanych przez nas leków. W kwestii liczebności
nie mamy z nimi szans, na jedną komórkę czło-
wieka przypada 100 komórek żyjących w nim
lub na nim bakterii. Również nasze geny w licz-
bie 23 tysiące bledną przy 2 milionach genów
towarzyszących nam bakteriom. Na skład gatun-
kowy mikrobiomu wpływa rodzaj spożywanego
pokarmu; odpowiednią dieta można wyregulo-
wać pracę jelit, a więc i zasiedlające je bakterie.
O problemach prawidłowej diety traktował trzeci
wykład, wygłoszony przez dr Marię Stasiuk -
Wacławczyk - "Jesteś tym co jesz, czyli o zale-
tach odżywiania". Pani Doktor przedstawiła naj-
nowsze trendy żywienia a dodatkowo tłumaczyła
mechanizmy działania substancji czynnych za-
wartych w produktach spożywczych. Odniosła
się też do prozdrowotnego działania ruchu. Wy-
kłady cieszyły się dużym zainteresowaniem mło-
dzieży. W przyszłym roku kolejna edycja, pod-
czas której, mamy nadzieję, będzie już możliwy
bezpośredni kontakt z młodzieży z wykładowca-
mi.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

W MBP...

ŚWIĘTOJAŃSKI EKOPIKNIK
25 czerwca 2021, w Parku Centralnym, od-

będzie się Świętojański EKOPIKNIK. My też
tam będziemy - serdecznie zapraszamy do nasze-
go stanowiska BIBLIOeko - zabawy z biblioteką.
Na pikniku zaproponujemy wykorzystanie zuży-
tych rolek po papierze toaletowym, tektury i
gazet, ale zabierzemy również inne rzeczy, które
powstały w bibliotece z materiałów, które zapew-
ne trafiłyby do kosza na śmieci. Być może zain-
spirują dzieci i ich rodziców do robienia eko
zabawek w domu. Sam proces tworzenia sprawia
już frajdę, a późniejsze wykorzystanie stworzo-
nych przez siebie zabawek daje ogromną satysfa-
kcję! Drugą propozycją biblioteki będzie:

Eko kolorowanka - czyli malowanie barwni-
kami z owoców i warzyw, które wcześniej przy-
gotujemy. By malowanie było bardziej "spekta-
kularne" naszą kolorowanką będzie duża płachta
materiału - stare prześcieradło, które trafiłoby do
śmietnika. Wykorzystamy wywar z buraka, kur-
kumę czy aronię. Nie użyjemy też tradycyjnych
pędzli - malować będziemy "psikaczami" i pie-
czątkami z ziemniaka.

Zapraszamy!
(plakat str. 5)

EKO PORANKI Z BIBLIOTEKĄ
EKO poranki z biblioteką to cykl edukacyj-

nych warsztatów proekologicznych. Warsztaty
będą odbywały się w każdy wakacyjny piątek, w
godzinach 10:00-12:00 na Placu z dzikami przy

Bibliotece w Świdnicy. W razie niepogody zaję-
cia zostaną przeniesione do budynku Biblioteki.
Planujemy wyjazd do Przedsiębiorstwa Utyliza-
cji Odpadów. Warsztaty skierowane są do naj-
młodszych mieszkańców Świdnicy. To od nas
zależy, jak kiedyś będzie wyglądała Ziemia. Dla-
tego należy zaszczepiać w dzieciach ekologiczne
nawyki oraz poczucie odpowiedzialności za ota-
czający nas świat. Segregacja, recykling, oszczę-
dzanie wody oraz obcowanie z przyrodą, to kilka
małych kroków do lepszego jutra.

Planowane działania m.in.:
◆ Zielony warsztat
◆ Co z tymi śmieciami?
◆ Czy jem zdrowo?
◆ WODA - źródło życia
◆ W drodze - kierunek ścieżka edukacyjna

(obowiązują zapisy)
◆ Kreatywnie z kartonami
◆ Pszczoły - bez nich nie ma życia
◆ Eko w domu - kosmetyki naturalne
◆ Teatr MASKA z Krakowa

Wszystkie warsztaty będą organizowane w
obowiązującym reżimie sanitarnym i według za-
leceń Ministerstwa.

OSiR informuje...

FINAŁ STREFY WAŁBRZYSKIEJ
CZWÓRBOJU KLAS 5-6 I LIGI

KLAS 7-8 W LEKKIEJ ATLETYCE
Kolejnymi zawodami, które udało się zorga-

nizować jeszcze w tym roku szkolnym były dwie
połączone imprezy: Czwórbój klas 5-6 i Liga
Lekkoatletyczna klas 7-8 szkół podstawowych.
Rywalizacja w ramach sportowego "Współza-
wodnictwa szkolnego" odbyła się na gościnnym
stadionie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. W obu konkurencjach uczestniczący w nich
uczniowie zdobywali punkty dla swoich szkół.
W Czwórboju każdy z 6-osobowej drużyny miał
do zaliczenia skok w dal, rzut piłeczką palantową
i bieg na 60 m. Suma wyników pięciu najle-
pszych przeliczona na punkty wg specjalnej ta-
beli lekkoatletycznej dawała końcowy wynik ze-
społu. Rywalizacja klas 7-8 w lidze również po-
legała na dodaniu wyników/punktów całej dru-
żyny, składającej się z ośmiu uczniów. Z tym, że
w tej konkurencji szkoła wystawiała po 2-3 za-
wodników indywidualnie do poszczególnych
dyscyplin: skoku w dal, pchnięciu kulą oraz bie-
gów na 100, 300, 600 i 1000 metrów.

Klasyfikacje końcowe:
Czwórbój dziewcząt: najlepsza zawodniczka

- Julia Mielczarek (183 pkt) SP 15 Wałbrzych
1. SP 15 Wałbrzych - 827 pkt
2. SP Pieszyce - 497 pkt
3. SP Zwrócona - 403 pkt PK II zespół SP 15
Wałbrzych - 598 pkt
Czwórbój chłopców: najlepszy zawodnik -

Wiktor Dąbrowski (137 pkt) SP 15 Wałbrzych
1. SP 15 Wałbrzych - 525 pkt
2. SP Pieszyce - 378 pkt
3. SP Zwrócona - 117 pkt
Liga LA dziewcząt:
1. SP Zwrócona
2. SP 1 Ząbkowice Śląskie
Liga LA chłopców:
1. SP Zwrócona
2. SP 1 Ząbkowice Śląskie

EKSTREMALNY UPAŁ 
NIE POKONAŁ BIEGACZY

Za nami druga edycja Bieg Pamięci Janusza
Kusocińskiego. 19 czerwca w 81 rocznicę tragi-
cznej śmierci rozstrzelanego przez Niemców w
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Palmirach "Kusego" biegaczki i biegacze ze
Świdnicy i okolic stanęli w szranki nietypowego
biegu na dystansie 10 tysięcy metrów. Nietypo-
wego, bo rozgrywanego w systemie australij-
skim z eliminacją ostatnich zawodników na ko-
lejnych okrążeniach stadionu. W tym roku dodat-
kowym utrudnieniem był lejący się z nieba żar.
Zwycięzcami byli wszyscy, którzy w tych wa-
runkach podjęli wyzwanie!

 Do zawodów zostały zaproszone czterooso-
bowe zespoły kobiet i mężczyzn z lokalnych
grup i stowarzyszeń biegowych.  Świdnicka
Grupa Biegowa, Biegowa Świdnica, Żelazna
Świdnica, GLKS Świdnica, Klub Biegacza So-
bótka i Strzegomska Dwunastka, przy czym
wśród pań dwie drużyny były niepełne.

Kobiety i mężczyźni startowali w dwóch
osobnych biegach. Regulamin biegu z eliminacją
ostatnich w stawce na kolejnych okrążeniach
sprawił, że rywalizacja była niezwykle widowi-
skowa i zacięta. Wśród pań najlepsza okazała się
Karolina Malinowska (GLKS) przed Małgorzatą
Kułakowską (ŚGB) i Joanną Drewnicką-Ogrod-
nik (KB Sobótka). Drużynowo najlepsza okazał
się GLKS w składzie: Karolina Malinowska, Ka-
tarzyna Kalita, Patrycja Taratuta, Martyna Mar-
kiewicz.

Wśród panów zwyciężył Jakub Pasiewicz
(Żelazna), powtarzając tym samym sukces
sprzed roku. Drugi był Dariusz Szczepanik
(ŚGB) , a trzeci Radosław Puchała (Klub Biega-
cza Sobótka). Zespołowo wygrała Biegowa
Świdnica  w składzie: Paweł Kondzior, Marcin
Bernat, Radosław Światowy, Daniel Traczyński.

Dystans biegu - 10 tysięcy metrów nie był
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 odbyła się na stadionie krótka
ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą Janusza Kusocińskiego oraz wspo-
mnienie lekkoatletycznego mistrza. W wydarze-
niu obok sportowców wziął udział zastępca pre-
zydenta Świdnicy, Jerzy Żądło, kierownik Biura
Sportu Urzędu Miejskiego Radosław Werner. 

Organizatorem wydarzenia był ŚOSiR przy
współpracy ze Świdnicką Grupę Biegową. Waż-
ną cegiełkę dołożyli druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Świdnicy, którzy rozstawili
kurtynę wodną schładzającą zawodników w tra-
kcie biegu.

Polonia informuje...

DZIEŃ OTWARTY 2007-2010 
W CZWARTEK!

Ze względu na środowy mecz reprezentacji
Polski ze Szwedami podczas mistrzostw Starego
Kontynentu dojdzie do małej zmiany jeśli chodzi o
termin BIAŁO_ZIELONEGO DNIA OTWARTE-
GO dla zawodników z roczników 2007-2010!!!
Przyjdź, sprawdź się i spróbuj swoich sił w druży-
nach z I ligi wojewódzkiej młodzików i I ligi woje-
wódzkiej trampkarzy - najwyższych możliwych
klas rozgrywkowych na terenie Dolnego Śląska. 

Polonia-Stal Świdnica to jedyny klub na te-
renie Podokręgu Wałbrzych Dolnośląskiego

Związku Piłki Nożnej posiadający swoich przed-
stawicieli na boiskach I lig wojewódzkich zarów-
no w kategorii młodzików, jak i trampkarzy (eli-
tarne rozgrywki z udziałem ośmiu najlepszych
zespołów z terenu naszego województwa). Na
całym Dolnym Śląsku pozostałe kluby grające
tak wysoko można policzyć na palcach jednej
ręki, a są to: Olympic Wrocław, Śląsk Wrocław,
Parasol Wrocław, Miedź Legnica i Zagłębie Lu-
bin. 

Biało-zieloni zapraszają zatem na otwarty
dzień testów w kategoriach młodzików (roczni-
ki: 2009-2010) i trampkarzy (roczniki: 2007-
2008). Ogłoszenie kierowane jest do wszystkich
ambitnych, młodych piłkarzy chcących spróbo-
wać swoich sił na boiskach lig dolnośląskich -
zawodników ze Świdnicy, całego powiatu świd-
nickiego i terenu Podokręgu Wałbrzych Dolno-
śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

Zarezerwuj sobie czas już dziś, przyjdź i
sprawdź się na tle biało-zielonych piłkarzy z lig
dolnośląskich!

Harmonogram testów (CZWARTEK, 24
CZERWCA):
◆ 17.00 - 18.30 - MŁODZICY (roczniki: 2009-

2010)
◆ 18.30 - 20.00 - TRAMPKARZE (roczniki

(2007-2008)
Miejsce: stadion Świdnickiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji - ul. Śląska 35
Zapisy, potwierdzenie udziału i odpowiedzi

na pytania: Tomasz Oleksy (660-745-821), Ma-
riusz Krupczak (606-304-012), Piotr Krygier
(606-239-295)

źródło: poloniastal.swidnica.pl

FINISZ NA ZNAKOMITEJ
TRZECIEJ LOKACIE!

To była świetna wiosna w wykonaniu junio-
rów młodszych Polonii-Stali Świdnica z ligi do-
lnośląskiej. Biało-zieloni prowadzeni przez tre-
nera Grzegorza Borowego uplasowali się na trze-
ciej pozycji na zakończenie rozgrywek i co warte
podkreślenia, nie zaznali na swoim terenie gory-
czy porażki, remisując u siebie z dwójką czoło-
wych ekip - FC Academy Wrocław i Miedzią
Legnica!

Świdniczanie chcieli zrewanżować się Ślęzie
Wrocław za wysoką, wyjazdową porażkę z pier-
wszego pojedynku. Po bardzo słabych w naszym
wykonaniu zawodach i ewidentnym braku przy-
słowiowego farta, nasi piłkarze ulegli 2:5. Go-
spodarze mocno "ostrzyli sobie zatem zęby" na
kolejny bój obu drużyn. W rewanżu wiele goli
nie padło, ale co najbardziej istotne - miejscowi
zapewnili sobie pełną pulę punktów. Zwycięskie
trafienie padło już w 11. minucie, a na listę strzel-
ców wpisał się bardzo dobrze prezentujących się
w ostatnich tygodniach Paweł Michta. Ten za-
wodnik nota bene zaliczył tego samego dnia
debiut w barwach pierwszej drużyny Polonii-
Stali Świdnica w wygranym spotkaniu przeciw-
ko Foto-Higienie Gać (3:2). Konfrontacja ze Ślę-
zą zakończyła się rezultatem 1:0. Nasza ekipa z
dorobkiem 27 punktów uplasowała się ostatecz-
nie na fantastycznym trzecim miejscu na zakoń-
czenie rozgrywek ligi dolnośląskiej juniorów
młodszych, tracąc cztery punkty zarówno do

triumfatora - FC Academy Wrocław, jak i do
Miedzi Legnica. Warto ponadto odnotować de-
biuty w zespole juniorów młodszych trójki
trampkarzy. Podczas batalii ze Ślęzą szlify w
starcie ze starszymi kolegami zbierali Hubert
Lipiński, Patryk Paliński i Eryk Korab. 

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

Polonia-Stal: Telicki, Staroń (46’ Duma), Rataj-
czak (65’ Pali ński),  Kruczek , Bujak,
Kaźmierczak, Michta (46’ Szewczyk), Kałwak
(60’ Korab), Migas, J. Solarz (65’ Lipiński), Król
(60’ Bogacki). 

źródło: poloniastal.swidnica.pl

KOLEJNE PODIUM, MAMY
WICEMISTRZÓW WIOSNY!

To z pewnością była znakomita wiosna w
wykonaniu młodzików Miejskiego Klubu Spor-
towego Polonia-Stal Świdnica. Oprócz awansu
naszej pierwszej drużyny do I ligi wojewódzkiej,
znakomicie spisała się też druga drużyna z ligi
okręgowej. Podopieczni Jakuba Rosiaka w ostat-
nich dniach zapisali na swoim koncie 6 punktów
i sięgnęli po tytuł wicemistrzowski rozgrywek!

W swoim ostatnim pojedynku biało-zieloni
pokonali łatwo, gładko i przyjemnie zespół Zie-
lonych Łagiewniki. Strzelanie na wyjeździe roz-
poczęliśmy już w 1. minucie, kiedy to do bramki
miejscowych trafił Mateusz Wacht. Bogatym łu-
pem podzielili się również Jacek Kołodziejczyk
(3), Marek Kaźmierczak (2), Szymon Manijak
(2), Wiktor Urbańczyk (2) i Przemysław Szukal-
ski. Finalnie skończyło się wynikiem 11:0 dla
biało-zielonych. Świdniczanie dopisali do swo-
jego dorobku również komplet punktów w star-
ciu z Nysą Kłodzko - zdobytych walkowerem. W
ekipie gospodarzy stwierdzono bowiem udział
aż pięciu nieuprawnionych do gry piłkarzy.
Zieloni Łagiewniki - Polonia-Stal Świdnica 

0:11
Polonia-Stal: Oleś, Kulig, Kozar, Jeziorny, Ur-
bańczyk, Szukalski, Jedliński, Zienkiewicz,
Kaźmierczak, Szeremeta, Marczak, Wacht, Ma-
nijak, Kołodziejczyk.   

źródło: poloniastal.swidnica.pl

BYŁ CHARAKTER, ODWRÓCENIE
LOSÓW MECZU I PUNKTY

Piłkarze Polonii-Stali Świdnica  zakończyli
trudny sezon 2020/2021. W 38. kolejce makro-
regionalnej III  ligi biało-zieloni pokonali na
wyjeździe Foto-Higienę Gać 3:2,  rewanżując się
rywalom za wysoką porażkę w Świdnicy. Można
by rzec, że  szkoda iż ta kampania rozgrywkowa
już się kończy, bowiem świdniczanie  ewidentnie
złapali rytm i w ostatnich tygodniach prezento-
wali się  naprawdę nieźle, notując między innymi
dwa zwycięstwa w dwóch ostatnich  seriach
spotkań.

Przed startem pojedynku rozgrywanego na
terenie gminy Oława obie drużyny znajdowały
się w zagrożonej strefie,  nie mając już szans na
znalezienie się nad kreską. Walki i emocji jednak
nie brakowało mimo bardzo trudnych warunków
spowodowanych wysoką  temperatura. Pierwsze
minuty należały do rywali, którzy wychodzili
wysoko pressingiem, szybko starali się przejmo-
wać piłkę i rozbijając  ataki biało-zielonych. W
miarę upływu czasu coraz wyraźniej do głosu
zaczęli dochodzić świdniczanie. W 19. minucie
Sebastian Białasik uderzył  niecelnie, a kilka mi-
nut później Bartek Paszkowski przegrał starcie z
golkiperem Foto-Higieny. Gdy wydawało się, że
goście mają powoli mecz  pod kontrolą, nadeszła
31. minuta i gol dla miejscowych. W polu kar-
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nym  znalazł się Mateusz Olikiewicz i widząc
wysuniętego Bartłomieja Kota  precyzyjnym lo-
bem trafił na 1:0. Podrażnieni przyjezdni ambit-
nie ruszyli  do ataków. W 35. minucie Andrii
Kozachenko zagrywał do Roberta Myrty,  lecz
naszemu napastnikowi nie udało się wpakować
futbolówki do sieci.  Chwilę później zaskoczyć
bramkarza próbował Jakub Filipczak, ale i ta
próba została zatrzymana. Gospodarze nie za-
mierzali skupiać się tylko na  defensywie i w 40.
minucie mieli swoją szansę na podwyższenie
rezultatu. Finalnie piłka trafiła tylko w boczną
siatkę. Sporo działo  się w samej końcówce pier-
wszej odsłony. W 44. minucie efektownie na
prawej stronie boiska obrońcę minął Wojciech
Szuba, dorzucił piłkę na  głowę Doriana Krako-
wskiego i mieliśmy remis. Kilkadziesiąt sekund
później stało się to, czego się nie spodziewaliśmy.
Z dystansu huknął  jeden z dwójki najlepszych
strzelców ligi (razem z Piotrem Stępniem ze  Ślę-
zy Wrocław po 25 goli w sezonie) - Marcin
Przybylski i zaskoczył  świdnickiego golkipera.
Do przerwy było zatem 2:1 dla gospodarz, a my
chwilę po doprowadzeniu do wyrównania, stra-
ciliśmy gola do szatni.

Było widać jednak, że tak grający  goście
spokojnie są w stanie odwrócić losy rywalizacji.
Po zmianie stron  podkręciliśmy jeszcze tempo,
wyszliśmy jeszcze bardziej zmotywowani i  za-
częliśmy przejmować inicjatywę. W 55. minucie
w sytuacji jeden na  jednego z bramkarzem Fo-
to-Higieny znalazł się Jakub Filipczak, lecz  fut-
bolówka przeleciała ostatecznie nad spojeniem
słupka z poprzeczką.  Chwilę później ataki przy-
niosły już skutek. Dobrze prezentujący się w
ostatnich tygodniach Bartosz Paszkowski sko-
rzystał z prezentu od  bramkarza przeciwników i
dobił do sieci głową wyplutą przez niego piłkę.
Ostatnie pół godziny gry to nie pierwszy w tym
sezonie popis sędziego  głównego zawodów, tym
razem ze Śląska, który za swój występ dostanie
z  pewnością od obecnego na meczu obserwatora
mizerne noty. W 60. minucie  brutalnie naszego
piłkarza faulował zawodnik Foto-Higieny mają-
cy na  swoim koncie już żółtą kartkę, przerywa-
jąc próbę szybkiego ataku  świdniczan. Zamiast
drugiej żółtej kartki skończyło się na pogadance.
Mecz się zaostrzył, miejscowi coraz wyraźniej
odczuwali próby tego  starcia i zaczęli odstawać
od dobrze przygotowanych podopiecznych  tre-
nera Grzegorza Borowego. W 67. minucie żółtą
kartkę za próbę  wymuszenia jedenastki otrzymał
Dorian Krakowski i również tą decyzję  należy
uznać za delikatnie mówiąc niezrozumiałą . O ile
w końcowej fazie  akcji nasz skrzydłowy rzeczy-
wiście stracił rytm i upadł na murawę, to  chwilę
wcześniej był ewidentnie "wycinany" przez de-
fensora Foto-Higieny.  Decydujące chwile nade-
szły w 73. minucie, a biało-zieloni  przeprowa-
dzili wtedy prawdziwy szturm na bramkę ekipy
z Gaci. Zaczęło  się od mocnego uderzenia Woj-
ciecha Szuby, które wybronił bramkarz,  chwilę
później z takim samym skutkiem zakończyła się
próba Tomasza  Trzyny. Finalnie piłka znalazła
się pod nogami Doriana Krakowskiego,  który
przy pomocy kiepsko interweniującego w tej
sytuacji golkipera  rywali trafił na 3:2. Po piłka-
rzach miejscowych widać było coraz większą
frustrację, to goście byli groźniejsi i mieli swoje
kolejne szanse na  podwyższenie rezultatu. Nie-
celnie uderzali jednak Wojciech Szuba i  Bartek
Paszkowski. W 88. minucie doszło do potrójnej
zmiany, a  Polonia-Stal Świdnica puściła m.in.
do boju kolejnych debiutantów -  Marcela Żuko-
wskiego (rocznik 2002) i Pawła Michtę (2004).
Oprócz nich na  murawie pojawił się również
rozgrywający drugi mecz w pierwszej  drużynie
Michał Staroń (2004). W 90. minucie doszło do

jakiej się  okazało kiepskiej w skutkach sytuacji.
Iegor Tarnov przedzierał się w  polu karnym i w
końcu zdecydował się na "bombę" z wnętrza pola
karnego.  Zmierzającą do sieci futbolówkę ofiar-
nie na klatkę piersiową przyjął  Damian Ka-
sprzak. Nasz stoper szybko się podniósł i dokoń-
czył zawody, ale  po zakończeniu spotkania źle
się poczuł i trafił na badania do  szpitala. Cała
świdnicka drużyna życzy szybkiego powrotu do
pełni formy.  Tymczasem w doliczonym czasie
gry doszło do kolejnej skandalicznej  decyzji,
kiedy to ewidentnie faulowany w polu karnym
Maciej Diduszko  otrzymał żółtą kartkę za próbę
wymuszenia jedenastki. Wynik nie uległ  już
zmianie, a na uwagę zasługuje jeszcze sytuacja z
doliczonego czasu  gry, kiedy to debiutanci i
jedni z najmłodszych graczy świdnickiego  ze-
społu zagrali w przysłowiowego "dziadka" z pił-
karzami gospodarzy,  wymieniając między sobą
piłkę jak po sznurku. Efektu w postaci gola z
tego nie było, a starcie zakończyło się naszą
wygraną w wymiarze 3:2.  Było to drugie zwy-
cięstwo z rzędu biało-zielonych, które pozwoliło
nam  przeskoczyć w ostatniej kolejce Polonię
Nysa i znaleźć się finalnie na  18. pozycji na
zakończenie sezonu.

Foto-Higiena Gać - Polonia-Stal Świdnica 
2:3 (2:1)

Polonia-Stal: Kot,  Kozachenko, Kasprzak, P.
Paszkowski, B. Paszkowski, Filipczak (72’
Trzyna), Sztylka (56’ Diduszko), Szuba (88’ Żu-
kowski), Krakowski (88’  Staroń), Białasik (88’
Michta), Myrta.

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
11.06.2021r. godz. 17.00 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dyspozytora pogotowia ra-
tunkowego dotyczące udzielenia pomocy ze-
społowi  ratunkowemu w zniesieniu do ka-
retki pacjenta z jednego z mieszkań przy
ulicy Dąbrowskiego. Strażnicy udzielili po-
mocy, dzięki czemu osoba ta szybko znalazła
się w szpitalu.

11.06.2021r. godz. 23.57  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące starszego mężczy-
zny stojącego przy bramie 21 na ulicy Gło-
wackiego. Osoba ta miała problemy z samo-
dzielnym poruszaniem. Na miejsce skiero-
wano patrol straży miejskiej. Mężczyzna był
trzeźwy, jednak ze względu na zły stan zdro-
wia miał problemy z samodzielnym dotar-
ciem do swojego mieszkania. Strażnicy po-
mogli mu i tuż po północy osoba ta znalazła
się w domu.

12.06.2021r. godz. 20.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące kobiety palącej papierosy
na peronie dworca PKP Świdnica Miasto. W
związku z faktem, że na tym terenie obowią-
zuje zakaz palenia papierosów o czym infor-
mują stosowne tabliczki, jest wyznaczona też
palarnia, kobieta została ukarana mandatem
karnym.

12.06.2021r. godz. 21.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące poprzewracanych
barier ochronnych na remontowanym odcin-

ku Alei Niepodległości. Sytuacja ta była
związana z silnymi wiatrami w tym dniu. Na
miejsce skierowano funkcjonariuszy straży
miejskiej, którzy ustawili je ponownie usu-
wając zagrożenie.

14.06.2021r. godz. 10.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące pojazdu parkują-
cego na całej szerokości chodnika w rejonie
przychodni zdrowia przy ulicy Webera. Skie-
rowany na miejsce patrol potwierdził zgło-
szenie. Kierowca został ukarany mandatem
karnym.

16.06.2021r. godz. 15.52
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące rozebranego męż-
czyzny leżącego przy jednym ze sklepów na
ulicy Marii Kunic. Skierowani na miejsce
funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie.
Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, za-
chowywał się wulgarnie i agresywnie. W
związku z powyższym został zatrzymany do
wytrzeźwienia. Za swoje czyny odpowie
przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

17.06.2021r. godz. 9.20 
Dyżurny naszej jednostki otrzymał zgłosze-
nie od funkcjonariusza straży dotyczące ro-
weru pozostawionego na peronie nr 1 dworca
kolejowego PKP Świdnica Miasto. Strażnicy
ustalili, że 16 czerwca o godzinie 6.30 rowe-
rem tym przyjechała kobieta w średnim wie-
ku, nie zabezpieczając go w żaden sposób
pozostawiła rower na peronie i odjechała
pociągiem. W wiklinowym koszu zamonto-
wanym przy kierownicy znajdowała się sre-
brna biżuteria oraz damski zegarek. Rower
zabezpieczono i przekazano stosowną infor-
mację do Policji. W dniu 17 czerwca o godzi-
nie 12.50 do dyżurnego straży zgłosiła się
właścicielka roweru, która zrozpaczona szu-
kała swego jednośladu. Kobieta była bardzo
zaskoczona, że jej rower jest bezpieczny
oraz, że odzyskała również biżuterię, którą
zapomniała wyjąć.

***

UWAGA NA FONTANNY
Jak co roku, gdy tylko słupki termometrów

poszybują w górę, pojawia się ten sam problem -
dzieci kąpiące się w fontannach.

Wysoka temperatura skłania do takich za-
chowań, jednak pamiętajmy - fontanny posiadają
jedynie filtry mechaniczne, które nie usuwają z
wody bakterii, co stanowi kolosalne zagrożenie
dla osób kąpiących się w tych miejscach. Co
gorsza, coraz częściej zdarzają się przypadki,
gdzie odbywa się to za zgodą i aprobatą rodzi-
ców. Fontanny są dezynfekowane co kilka dni
jednak w żaden sposób nie zabezpiecza to przed
namnażaniem się w wodzie groźnych drobnou-
strojów. Apelujemy, aby nie korzystać w ten spo-
sób z tych urządzeń. Natomiast serdecznie zapra-
szamy wszystkich spragnionych chłodnej bryzy
do Rynku, gdzie Świdnickie Przedsiębiorstwo
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Wodociągów i Kanalizacji ustawiło kurtynę
wodną zasilaną z sieci wodociągowej.

info i foto: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
EKOLOGICZNY WIANEK

ŚWIĘTOJAŃSKI
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkur-

sie na EKOLOGICZNY WIANEK ŚWIĘTO-
JAŃSKI. 

W konkursie mogą wziąć rodziny zamiesz-
kałe na terenie gminy Świdnica. Wystarczy się
zgłosić 26 czerwca do godz. 17.00, podczas Do-
lnośląskiego Weekendu z Questami do Burkato-
wa z wykonanym wiankiem świętojańskim, któ-
ry powinien być przygotowany z żywego mate-
riału roślinnego.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
odbędzie się w dniu pokazu, podczas II Dolno-
śląskiego Weekendu z Questami. 

PRZEDSZKOLAKI UPRAWIAJĄ
WARZYWNIAKI

Sałata, kalarepa, szczypiorek, rzodkiewka, a
nawet pomidory już niebawem będą dostępne w
kuchni i menu Przedszkola w Bystrzycy Dolnej.
Wszystkie te warzywa wzrastają pod czujnym
okiem przedszkolaków, a co najważniejsze będą
EKO.

W ostatnich latach dzieci z Publicznego
Przedszkola w Bystrzycy Dolnej brały udział w
wielu projektach, których celem było kształto-
wanie nawyków zdrowego żywienia.

Nasz udział w projektach zainspirował nas
do tego, aby spróbować własnych sił w uprawie
witamin. Zakupione zostały skrzynki - warzyw-

niki, które z pomocą rodziców wypełniliśmy zie-
mią, a następnie własnoręcznie posadziliśmy

wyhodowane wczesną wiosną warzywa: kalare-
pę, szczypiorek, rzodkiewkę, sałatę, a nawet po-
midory - mówi Beata Klęsk-Nazarko, dyrektor
przedszkola w Bystrzycy Dolnej.

Przedszkolaki codziennie doglądają swoich
upraw, podlewają, plewią i cieszą się z każdego
wyhodowanego warzywa. Była już degustacja
rzodkiewki, szczypiorku i sałaty z własnej upra-
wy. Teraz czekają na kalarepkę i pomidory. Ży-
czymy smacznego i trzymamy kciuki!

SŁODKI FINISZ UNIJNEGO
PROJEKTU

Koniec roku szkolnego coraz bliżej, kończą
się także zajęcia dodatkowe w ramach projektu
"Rozwój kompetencji kluczowych drogą do su-
kcesu w Gminie Świdnica".

Podczas ostatnich zajęć pod nazwą "Gotuj z
liczbami" uczniowie Szkoły Podstawowej w By-
strzycy Górnej przygotowali pyszny, finałowy
tort.  Mamy nadzieję, że swoje kulinarne talenty
będą pielęgnować podczas wakacji.

"Rozwój kompetencji kluczowych drogą do
sukcesu w Gminie Świdnica"

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

Całkowita wartość projektu: 1 842 050,57 zł.
Kwota dofinansowania: 1 749 066,77 zł
Okres realizacji: 2 wrzesień 2019 - 30 lipiec

2021

JEDEN DZWON POŁĄCZYŁ DWA
NARODY I DWIE PARAFIE -
MINDEM I GRODZISZCZE 

17 czerwca przypada 30. rocznica polsko-
niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i
przyjaznej współpracy. Z tej okazji pragniemy
przypomnieć historię Dzwonu Pokoju, który po-

łączył dwa narody i dwie parafie. W 1994 r., po
50 latach wrócił do Krzyżowej i bije o tej samej
godzinie w parafii rzymskokatolickiej i parafii
ewangelicko-luterańskiej.

Dawne dzwony są nie tylko zabytkami rze-
miosła artystycznego. Czasem niosą przesłanie i
są cennym źródłem informacji historycznych.
Dzwon Pokoju ufundowany przez mieszkańców
Minden dla Krzyżowej, który znajduje się na
wieży kościoła filialnego pw. św. Michała Archa-
nioła ma swoją wyjątkową historię - podkreśla
ks. Mateusz Pawlica, proboszcz parafii św. Anny
w Grodziszczu.

Ten dzwon nazywanie popularnie Dzwonem
Pokoju znalazł się w położonym nad Wezerą
Minden w RFN w roku 1951, a dziwne były
koleje losu i przedziwna, znaczona Palcem Bo-
żym historia. Został odlany z podarowanych
przez cesarza pierwszemu właścicielowi dóbr w
Krzyżowej z rodziny von Moltke - Feldmarszał-
kowi Helmutowi hrabiemu von Moltke - ze zdo-
bycznych armat w wojnie francusko-pruskiej
1870/1871 i miał głosić Bogu Chwałę, a ludowi
Pokój. Podarowany kościołowi ewangelickiemu
w Grodziszczu zwoływał wiernych na modlitwę

i spełniał swą rolę aż do roku 1944, kiedy podzie-
lił los wielu dzwonów Rzeszy oraz terenów oku-
powanych i przez Hitlera znowu został przezna-
czony na bomby i armaty. Bliska klęska Hitlera i
III Rzeszy oszczędziły go jednak od straszliwo-
ści powtórnego przetopienia na cele wojenne. Do
1951 roku przeleżał na "Cmentarzysku Dzwo-
nów" w Hanowerze i stamtąd trafił na wieżę
pięknego kościoła św. Marcina w Minden. Przez
Opatrzność uratowany dalej głosi Bogu Chwałę,
a ludziom Pokój. Od lat nie ma także w Grodzi-
szczu kościoła ewangelickiego, został po wojnie
rozebrany. Ostał się jednak jego Dzwon Pokoju i
w westfalskim mieście spełnia swą rolę, dla któ-
rej został ufundowany i przeznaczony.

Historyczna tradycja związana z rodem hra-
biów von Moltke i rosnący rozgłos Krzyżowej,
szczególnie ze względu na osobę ostatniego jej
właściciela Helmuta Jamesa hrabiego von Mol-
tke (ur. 11.03.1907 r. w Krzyżowej i straconego
23.01.1945 r. w Berlinie- Pltzensee), duchowego
przywódcy tzw. "Kręgu z Krzyżowej" - Kreisau-
er Kreis", zdecydowanego przeciwnika Hitlera i
nazizmu, prawdziwego świadka Chrystusa, który
za swoje ideały w nierównej walce z hitlerowską
przemocą oddał życie, a także historyczna pol-
sko-niemiecka Msza Pojednania (12.11.1989 r.)
- zrodziły myśl ufundowania dla kościoła w
Krzyżowej dzwonu, który byłby symbolem Po-
koju, Pojednania i Porozumienia. Tak natrafiono
dla uratowany Dzwon Pokoju z kościoła ewan-
gelickiego w Grodziszczu. Głównym motorem
tej inicjatywy był Klaus Goldmann ze swoją żoną
Verą (on urodzony w Świdnicy i wielki jej przy-
jaciel, a ona w Minden).

Inicjatywa ta zyskała także moralne wsparcie
Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Euro-
pejskiego, "Kreisau - Initiative Berlin e.V. oraz
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Forderverein fr die Internationale Jugendbegeg-
nungsstńtte z Frankfurtu nad Menem. Wielkim
orędownikiem tej inicjatywy i jej drugim moto-
rem stał się także proboszcz ewangelicko-lute-
rańskiej parafii św. Marcina w Minden, gdzie
znajduje się ocalony dzwon z Grodziszcza. Pa-
stor Dr Heinrich Winter, który w sierpniu 1993 r.
odwiedził Grodziszcze i Krzyżową zapoznał się
z tym co aktualnie dzieje się w Krzyżowej - pisał
w swoich Listach Parafialnych ówczesny pro-
boszcz parafii św. Anny w Grodziszczu, ks. Prałat
Bolesław Kałuża, wielki orędownik polsko-nie-
mieckiego pojednania, Honorowy Obywatel
Gminy Świdnica.

WÓJT NAGRODZIŁA
NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW

Pierwszych 127 uczniów z 4 placówek
oświatowych otrzymało dziś stypendia i listy gra-
tulacyjne z rąk wójt gminy Teresy Mazurek .

Obowiązujące w dalszym ciągu obostrzenia
w zakresie koronawirusa wymusiły inną niż zwy-
kle oprawę uroczystości wręczenia stypendiów

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Jednak
pomimo wielu przeciwności, z którymi musieli
poradzić sobie uczniowie, a także i nauczyciele,
mamy powody do dumy. Rok szkolny 2020/2021
kończymy z rekordową liczbą 245 przyznanych
stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia spor-
towe. Łączna wartość przyznanych stypendiów
opiewa na kwotę 41 750,00 zł.

To odświętne spotkanie wójta gminy oraz
przedstawicieli Rady Gminy Świdnica z ucznia-
mi było uhonorowaniem ogromnego wysiłku,
jaki dzieci, młodzież oraz nauczyciele i wycho-
wawcy włożyli w wykonywanie swoich obo-
wiązków. Rok szkolny 2020/2021 był wyjątko-
wy z wielu powodów. Pandemia koronawirusa,
zdalne nauczanie, ale i z pewnością wiele innych
przeciwności z którymi musieliście sobie pora-
dzić, nie przeszkodziły Wam osiągnąć bardzo
dobre wyniki. Tak duża liczba stypendystów w
gminie Świdnica to powód do dumy. Inwestycja

w wiedzę i umiejętności, jest najlepszym kapita-
łem, który z pewnością zaprocentuje w Waszej
przyszłości. Jestem dumna, że mamy tak zdol-
nych uczniów i chciałabym za to podziękować
również nauczycielom wychowawcom i Wa-
szym rodzicom - mówiła wójt gminy Teresa Ma-
zurek.

Dzisiejsze uroczystości dotyczyły stypendy-
stów ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Pszennie, Szkoły Podstawowej im .
Jana Pawła II w Grodziszczu, Szkoły Podstawo-
wej w Lutomi Dolnej oraz Szkoły Podstawowej
w Bystrzycy Górnej.

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecz-
nie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów, a
przede wszystkim zasłużonego wypoczynku i
bezpiecznego powrotu z wakacji.

Dla porównania w II półroczu roku szkolne-
go 2019/2020 przyznano 232 stypendia naukowe
i sportowe z czego: 205 za osiągnięcia wysokich
wyników naukowych, 27 za sukcesy sportowe.

EKOSYSTEMY LEŚNE, PREMIE... 
Niewiele czasu pozostało, by starać się o

wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modern-
izacji Rolnictwa na inwestycje w ekosystemy
leśne, rozpoczęcie działalności rolniczej i restru-
kturyzację małych gospodarstw - w ramach dofi-

nansowania z budżetu PROW 2014-2020.
Niewiele czasu pozostało, by starać się o

wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modern-
izacji Rolnictwa na inwestycje w ekosystemy
leśne, rozpoczęcie działalności rolniczej i restru-
kturyzację małych gospodarstw - w ramach dofi-
nansowania z budżetu PROW 2014-2020.

Jeszcze tylko do 28 czerwca można składać
wnioski na inwestycje zwiększające odporność
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowi-
ska. Dofinansowanie dotyczy lasów prywatnych
w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40
ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną
PROW i dla których opracowany jest Uproszczo-
ny Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania
z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja sta-
rosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu
lasu oraz zostały wykazane w ewidencji gruntów
i budynków jako las. Ponadto lasy te powinny
być położone poza terenami objętymi szczególną

ochroną, np. rezerwatami czy obszarami Natura
2000.

Aby otrzymać pomoc finansową, właściciel
lasu powinien mieć nadany numer identyfikacyj-
ny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności. Wymagane jest również zobowiązanie
do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami
planu sporządzonego przez nadleśniczego.

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana i uza-
leżniona od rodzaju inwestycji oraz warunków,
w jakich ma być realizowana i sięga nawet 14
213 zł/ha. Pomoc można otrzymać na: wprowa-
dzenie drugiego piętra w drzewostanie, dolesie-
nie luk powstałych w wyniku procesu chorobo-
wego, zróżnicowanie struktury drzewostanu, za-
łożenie remizy, czyszczenie późne czy zabiegi
ochronne przed zwierzyną.

Więcej informacji o wsparciu na inwestycje
w ekosystemy leśne na www.arimr.gov.pl 

Natomiast 30 czerwca to ostatni dzień, w
którym o premie dla młodych rolników mogą
ubiegać się osoby, mające w dniu złożenia wnio-
sku nie więcej niż 40 lat, posiadające odpowied-
nie kwalifikacje zawodowe lub deklarujące ich
uzupełnienie w ciągu 36 miesięcy od dnia dorę-
czenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wniosku-
jący powinni być właścicielami gospodarstwa
rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha. Muszą
też prowadzić działalność rolniczą - nie wcześ-
niej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia
wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik
powinien również posiadać lub utworzyć -
najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania
decyzji o przyznaniu pomocy - gospodarstwo o
wielkości ekonomicznej mieszczącej się w prze-
dziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierz-
chnia takiego gospodarstwa powinna być równa
co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa
w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w
województwach o średniej powierzchni gospo-
darstwa niższej od średniej krajowej powinna
osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej. In-
nym warunkiem, który rolnik musi spełnić, jest
przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju
gospodarstwa. W ramach premii dla młodych
rolników w obecnym naborze można otrzymać
150 tys. zł. Środki te będą wypłacane w dwóch
ratach na wniosek rolnika (120 tys. zł po spełnie-
niu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł
po realizacji biznesplanu).

Więcej informacji o premiach dla młodych
rolników na www.arimr.gov.pl

Ostatni dzień czerwca to również koniec na-
boru wniosków o dofinansowanie na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw. O wsparcie w ramach tego
poddziałania może starać się rolnik posiadający
gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użyt-
ków rolnych lub nieruchomość służącą do pro-
wadzenia produkcji w zakresie działów specjal-
nych produkcji rolnej. Bardzo ważne jest to, by
wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie prze-
kraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć oso-
ba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w
ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego
prowadzenia działalności gospodarczej lub pra-
cy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze
inny warunek - przychody z działalności rolni-
czej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszy-
stkich.

Rolnik starający się o pomoc finansową na
restrukturyzację gospodarstwa może uzyskać 60
tys. zł bezzwrotnej premii - wypłacanej w dwóch
ratach na wniosek (48 tys. zł po spełnieniu wa-
runków określonych w decyzji o przyznaniu po-
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mocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji bizne-
splanu).

Więcej informacji na www.arimr.gov.pl
Wnioski o przyznanie wsparcia na inwesty-

cje w ekosystemy leśne należy składać do biur
powiatowych ARiMR. Zaś w przypadku premii
dla młodych rolników oraz restrukturyzacji ma-
łych gospodarstw o pomoc należy się ubiegać w
oddziałach regionalnych Agencji.  Można to zro-
bić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką
rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej
lub elektronicznie - za pośrednictwem skrzynki
podawczej ePUAP.

RUSZA MODERNIZACJA
ROLNICTWA.

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o
wsparcie finansowe na "Modernizację gospo-
darstw rolnych" i to we wszystkich pięciu jej
obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierp-
nia 2021 r.

Po raz pierwszy w tym samym terminie moż-
na składać wnioski o przyznanie pomocy doty-
czące wszystkich obszarów wsparcia w ramach
"Modernizacji gospodarstw rolnych", tj.: rozwój
produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji
mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji
bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowa-
dzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji,
zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości
produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej
produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospo-
darstwie.

WYSOKOŚĆ I POZIOM POMOCY
Limity wsparcia, jakie można otrzymać w

całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wy-
noszą:
◆ rozwój produkcji prosiąt (obszar A) - 900 tys.

zł;
◆ rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B)

- 500 tys. zł;
◆ rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C)

- 500 tys. zł;
inwestycje związane z racjonalizacją techno-

logii produkcji, wprowadzeniem innowacji,
zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali
produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwię-
kszeniem wartości dodanej produktu (obszar D)
- 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji
niezwiązanych bezpośrednio z budową, modern-
izacją budynków inwentarskich, w tym ich wy-
posażeniem lub budową, lub modernizacją ma-
gazynów paszowych w gospodarstwach maksy-
malna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;
◆ nawadnianie w gospodarstwie - 100 tys. zł.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rol-
nych" we wszystkich obszarach jest, co do zasa-
dy, przyznawana w postaci dofinansowania wy-
datków przeznaczonych na realizację danej in-
westycji. Standardowo wynosi 50 proc. ponie-
sionych kosztów kwalifikowanych. W przypad-
ku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub
gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom
dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc., z
tym że w przypadku inwestycji w nawadnianie o
pomoc nie może ubiegać się wspólnie grupa rol-
ników.  

Można złożyć tylko jeden wniosek, ale jest
wyjątek

W przypadku tegorocznych naborów na in-
westycje w produkcję prosiąt, produkcję mleka
krowiego, produkcję bydła mięsnego czy inwes-
tycje związane z racjonalizacją produkcji, czyli
mówiąc inaczej w przypadku inwestycji w ob-
szary A, B, C czy D, można złożyć tylko jeden

wniosek o pomoc. Zatem jeżeli rolnik zdecyduje
się starać o pomoc na inwestycje w produkcję
prosiąt, czyli obszar A, nie może już ubiegać się
o wsparcie w ramach działań z obszarów B, C
czy D. Natomiast może złożyć wniosek na inwes-
tycje w nawadnianie gospodarstwa.

Kto może otrzymać wsparcie?
O dofinansowanie inwestycji w produkcję

prosiąt (obszar A) mogą ubiegać się rolnicy, któ-
rzy posiadają gospodarstwo wielkość ekonomi-
cznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej
niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje
inwestycje związane z produkcją mleka krowie-
go (obszar B), bydła mięsnego (obszar C) czy
związane z racjonalizacją technologii produkcji,
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu pro-
dukcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą
jakości produkcji lub zwiększeniem wartości do-
danej produktu (obszar D), wielkość ekonomicz-
na gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13
tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspól-
nie wnioskujących. W takim przypadku wielkość
ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może
być mniejsza od 13 tys. euro, przy czym suma
wielkości ekonomicznej wszystkich gospo-
darstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a
po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomi-
czna gospodarstwa każdego z wspólnie wniosku-
jących rolników powinna osiągnąć wartość co
najmniej 13 tys. euro.  

Natomiast w przypadku inwestycji w nawad-
nianie wystarczy, by gospodarstwo rolnika ubie-
gającego się o pomoc miało powierzchnię co
najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha, a on sam
był pełnoletni. Może ewentualnie prowadzić pro-
dukcję w zakresie działów specjalnych produkcji
rolnej. Dodatkowo rolnik musi udokumentować
osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w
wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie
dotyczy tych, którzy gospodarują krócej niż 12
miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski należy składać osobiście lub przez

upoważnioną osobę w biurach powiatowych i
oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zro-
bić również przesyłką rejestrowaną nadaną w
placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie - za
pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Modernizacja gospodarstw rolnych - obszary
A-D:

Więcej informacji -
https://www.arimr.gov .pl/pomoc-unij-

na/prow-2014-2020/poddzialanie-41-moderniz
acja-gospodarstw-rolnych-obszar-a-d.html

Dokumenty aplikacyjne -
https://www.arimr.gov .pl/dla-beneficjen-

ta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzia
lanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych.
html

Modernizacja gospodarstw rolnych - w ob-
szarze nawadniania w gospodarstwie:

Więcej informacji 
https://www.arimr.gov .pl/pomoc-unij-

na/prow-2014-2020/poddzialanie-41-moderniz
acja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania
-w-gospodarstwie.html

Dokumenty aplikacyjne -
https://www.arimr.gov .pl/dla-beneficjen-

ta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzia

lanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-
obszar-nawadniania-w- gospodarstwie.html

REGION
ROZRYWKA Z KOLEJĄ

Serdecznie zapraszamy na Rozpoczęcie wa-
kacji do Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Ja-
worzynie Śląskiej. W najbliższy weekend zapra-
szamy małych i dużych na wyjątkowe rozpoczę-
cie wakacji, które zainauguruje cykl weekendo-
wych wydarzeń podczas całych wakacji. Będzie-
my się bawić, ruszać i wspólnie działać w rytmie
kultowego wiersza Juliana Tuwima "Lokomoty-
wa"! Zabawę poprowadzi i pomoże poruszyć
lokomotywę mistrz słowa, aktor, pedagog dramy
Darek Lech z Fundacja Tańca i Kultury Tanecz-
nej "CHOREIA". Pociąg złożony z prawdziwej
lokomotywy parowej (OKi2-27) oraz 5 wago-
nów towarowych pomieści słonie, żyrafy, 1000
atletów i najprawdziwszą armatę Animacje pro-

wadzone będą w Sobotę i Niedzielę od godz.
12:00 do godz. 16:00

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w samym
sercu najstarszego węzła kolejowego na Śląsku
znajduje się jedna z największych kolekcji zabyt-
kowego taboru kolejowego w Polsce. Ponad 140
pojazdów kolejowych-lokomotyw paro-
wych,spalinowych i elektrycznych,wagonów
oraz innych pojazdów szynowych prezentowa-
nych na terenie zespołu dawnej parowozowni w
Jaworzynie Śląskiej. 

Zaplanujcie z nami wakacyjny weekend !! 
◆ 26-27 czerwca Rozpoczęcie wakacji z Loko-

motywą Tuwima - Rodzinna zabawa 12 00 -
16 00 

◆ 4 lipiec  Niedziela z klasykami torów - War-
szawami drezynami M20 - pokazy 12 00 - 14
00 

◆ 10 lipiec  Nocne Zwiedzanie - godz. 19 00 
◆ 17 lipiec  "PO PROSTU PO POLSKU"  Teatr

Scena Kamienica we Wrocławiu z wyjazdo-
wym koncercie w Muzeum Kolejnictwa na
Śląsku - godz. 16 00 

◆ 24 lipiec - Jaworzyna Śląska - Miasto Kolei -
bezpłatny miejski spacer po Jaworzynie Ślą-
skiej- odkrywamy własne dziedzictwo -
godz. 11 00 - Start Stacja kolejowa 

◆ 25 lipiec Inscenizacja  Lokomotywa J.Tuwi-
ma - Rodzinna zabawa  

◆ 1 sierpnia Niedziela z Warszawą M20 - poka-
zy 12 00 - 14 00 

◆ 8 sierpnia  Inscenizacja  Lokomotywa  J.Tu-
wima- Rodzinna zabawa 

◆ 14-15 sierpnia Weekend z Tomkiem i jego
Przyjaciółmi- event dla najmłodszych miłoś-
ników kolei 

◆ 21 sierpnia Nocne Zwiedzanie godz. 19 00 
◆ 28-29 sierpień DIESEL FEST - Festiwal Loko-

motyw Spalinowych - Zakończenie wakacji 
W Każdy weekend działa na terenie Muzeum

gastronomią w autentycznym wagonie WARS,
zwiedzanie z przewodnikiem, przejażdżki, gra
terenowa. 

ciąg dalszy ze str. 27

www.expressem.eu www.expressem.eu28





30 www.expressem.eu

BARAN Sam komplikujesz sobie życie, a
później masz pretensje do wszystkich o
swoje niepowodzenia. Nie jest jeszcze za
późno, aby to naprawić. Musisz tylko
umieć przyznać się do błędu i przeprosić
za swoje postępowanie. W pogoni za
szczęściem nie zapominaj, co jest napra-
wdę ważne.
BYK Pomimo problemów i wielu spraw do
załatwienia będziesz wyglądał kwitnąco. Nic
nie jest w stanie zmienić Twojego nastawienia
do samego siebie. I to bardzo dobrze. Pojawią
się nowe wydatki, których się nie spodzie-
wasz. Będziesz więc musiał uszczuplić swoje
oszczędności.
BLIŹNIĘTA Coś Cię gnębi. A tak być nie
powinno. Wszystko jest na najlepszej dro-
dze, powodzenia i sukcesy przyjdą już nie-
bawem . Nie trać czasu na rozmyślania o
rzeczach, których już i tak nie zmienisz.
Czasu nie można cofnąć. Dobry tydzień na
podejmowanie decyzji związanych z finan-
sami.

RAK Nawarstwi się wiele spraw i proble-
mów, ale doskonale dasz sobie z nimi radę.
Nie możesz tylko popadać w panikę. Od
kilku dni ktoś czeka na Twój telefon. Spra-
wy sercowe pozostaw swojemu biegowi,
nie czyń nic na siłę. W drugiej połowie
tygodnia poczujesz się znacznie lepiej.
LEW Wydarzy się coś, na co długo czekałeś.
Twoja radość będzie tym większa, że wszy-
stko ułoży się po Twojej myśli. W kontaktach
z partnerem unikaj niepotrzebnych podejrzeń.
Nie szpieguj i nie staraj się kontrolować uko-
chanej osoby. Na brak gotówki nie powinieneś
długo narzekać.
PANNA Zachowaj spokój. Pozostaje Ci tyl-
ko cierpliwe czekanie na finał całej sprawy.
Wszelka ingerencja z Twojej strony może
zostać źle odebrana, wręcz Ci zaszkodzić.
Bardzo dobrze ułożą się stosunki rodzinne i
partnerskie. Nie zmarnuj szansy danej Ci
przez ukochaną osobę.
WAGA Z przyjemnością podejmiesz się no-
wych zadań i zobowiązań związanych z wy-
konywaną pracą. Wydarzy się coś, co doda Ci
dużo energii i chęci do działania. Nie przejmuj
się ewentualnymi przeciwnościami. Pokonasz
wszelkie przeszkody i ostatecznie ze wszy-
stkiego się wywiążesz. 
SKORPION Pojawią się drobne problemy
rodzinne. Nie będziesz wiedział jak postą-
pić. Nie chcesz nikogo urazić, a jedno-
cześnie chciałbyś podjąć sprawiedliwą de-
cyzję. Tak się nie da. Któraś ze stron musi
iść na kompromis, a nawet ustąpić. W tej

sprawie kieruj się sercem, a wszystko będzie
dobrze. 
STRZELEC W najbliższych dniach nie ry-
zykuj. Gwiazdy nie będą sprzyjały jakim-
kolwiek niepewnym posunięciom z Twojej
strony. Sytuacja finansowa na razie się nie
zmieni. Wiele czasu poświęcisz na porząd-
kowanie starych spraw i nadrabianie zale-
głości. 
KOZIOROŻEC Każdy dzień w tym tygo-
dniu przyniesie coś nowego. Wszystko to
sprawi, że czas będzie płynął bardzo szyb-
ko. Będziesz bardzo zabiegany, ale w do-
brym nastroju. Wiele spraw będzie przebie-
gało po Twojej myśli. Wykorzystaj wszy-
stkie możliwości i okazje, ale nie zaniedbuj
bieżących obowiązków.
WODNIK W najbliższych dniach nie ryzy-
kuj. Gwiazdy nie będą sprzyjały jakimkol-
wiek niepewnym posunięciom z Twojej stro-
ny. Sytuacja finansowa na razie się nie zmieni.
Wiele czasu poświęcisz na porządkowanie
starych spraw i nadrabianie zaległości.
RYBY Wkrótce Twoje problemy finansowe
zostaną rozwiązane za sprawą gotówki, któ-
rą nieoczekiwanie otrzymasz. Ktoś zrobi Ci
miłą niespodziankę. W pracy nienajlepsza
atmosfera. Rywalizacja wynika jedynie z
chęci przetrwania. Nie powinieneś bardzo
się tym przejmować.

◆ 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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