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SA˛ CHE˛TNI DO ROZBUDOWY
UL. POLNA DROGA W ŚWIDNICY

W skrócie...

6 firm złożyło oferty w ramach poste˛powania przetargowego, które ma wyłonić wykonawce˛
inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Polna Droga w Świdnicy". Najtańsza ze złożonych propozycji opiewa
na kwote˛ 8, 64 mln zł., a najdroższa na ponad 11, 2 mln zł. Miasto przeznaczyło na finansowanie
tego zadania kwote˛ 9, 83 mln zł.
Projekt rozbudowy ul. Polna Droga zakłada nie tylko wymiane˛ nawierzchni, ale także budowe˛

WYSTAWA CZASOWA OD ANNY
ŚWIDNICKIEJ DO SECESJI. REKONSTRUKCJE SUKIEN
do 12.09.2021, godz. 18:00
Wystawa czasowa Od Anny Świdnickiej do
secesji. Rekonstrukcje sukien historycznych
Elżbiety Dunin-Wa˛sowicz
Wste˛p...; miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica; organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa
EKOPORANKI W BIBLIOTECE
do 27.08.2021, godz. 10:00
EKO poranki z biblioteka˛ to cykl edukacyjnych warsztatów proekologicznych. Warsztaty be˛da˛ odbywały sie˛ w każdy wakacyjny pia˛tek, w godzinach 10:00-12:00 na Placu z dzikami przy Bibliotece w Świdnicy. W
razie niepogody zaje˛cia zostana˛ przeniesione do budynku Biblioteki.
Wste˛p wolny; miejsce: Skwer z dzikami;
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy

ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych, rozbudowe˛ parkingu przy bosmanacie oraz budowe˛
nowego przy skateparku. Przebudowany ma również zostać kolektor deszczowy oraz oświetlenie
uliczne. Realizacja˛ zadania zainteresowanych jest 6 wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w

SPEKTRUM W PLENERZE: EMA
08.07.2021, godz. 21:30
Zapowiedzia˛ tegorocznej edycji SPEKTRUM be˛da˛ dwie plenerowe projekcje
filmowe na świdnickim Rynku! Be˛dziemy
grać tytułu z ubiegłorocznego programu,
których nie udało sie˛ pokazać z uwagi na
hybrydowa˛ forme˛ festiwalu, która˛ musieliśmy przyja˛ć.
Wste˛p wolny; miejsce: świdnicki Rynek; organizator: ŚOK
XXIII FESTIWAL TEATRU OTWARTEGO
09.07-11.07.2021, godz. 17:00
Pod gwiazdami teatr smakuje inaczej. Papierowe maski w smugach świateł latarni zamieniaja˛ sie˛ w twarze bajkowych stworów.
Szczudła odrealniaja˛ drobne figury aktorów,
które staja˛ sie˛ podniebnymi tancerzami albo
potworami.
Wste˛p 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. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE: IREK GŁYK VIB ES E XPR ESS IO N 16 lipca 202 1
godz.19:30 - 21:00 | bezpłatne wejściówki
Po długiej i niezamierzonej przerwie zapraszamy fanów jazzu na dziedziniec pod Wieża˛ Ratuszowa˛, na pierwsze koncerty inauguruja˛ce tegoroczny sezon.
Wste˛p bezpłatne wejściówki; miejsce: dziedziniec pod Wieża˛ Ratuszowa˛; organizator:
ŚOK
2. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
18.07.2021, godz. 10:00
W drugim turnieju siatkówki plażowej do
rywalizacji stana˛ miksty. Zapisy w dniu imprezy od godziny 9.30.

trwaja˛cym właśnie poste˛powaniu przetargowym. Wykonawcy, którzy złożyli oferty to:
1. Świdnickie Przedsie˛biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. - 11 253 974,73 zł.
2. Budimex S.A. - 9 464 308, 80 zł.
3. HypmarHypta Mariusz - 8 640 000 zł.
4. P.U.H. "Domax" Arkadiusz Mika - 9 760 546, 58 zł.
cia˛g dalszy na str. 3
R E K LAMA

AKTYWNA

S³awomir Zerka

czêœci
-

serwis

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)
tel. 74 851 42 35, 601 299 327
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

grza³ki
- sitka i no¿e do
maszynek do miêsa
³o¿yska
- ig³y, szpulki
termostaty
- stopki do maszyn
elektropompki
worki do odkurzaczy do szycia

... oraz wiele innych czêœci
do sprzêtu AGD

www.eldomik.pl
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5. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - 10 417 807,05 zł
6. Przedsie˛biorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Drog-Ziem" Zbigniew Wysoczański 10 098 300 zł.
Trwa obecnie badanie i ocena złożonych dokumentów. Planowane rozstrzygnie˛cie procedury
przetargowej nasta˛pi w cia˛gu miesia˛ca.

MAREK ZAWISZA NOWYM PREZESEM TBS
Rada Nadzorcza Świdnickiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego wybrała nowego
prezesa spółki. Został nim Marek Zawisza, doświadczony samorza˛dowiec i menadżer, do niedawna zaste˛pca burmistrza Jaworzyny Śla˛skiej.
Swoja˛ prace˛ nowy prezes rozpocznie 1 lipca.
Marek Zawisza ostatnie 10 lat kariery zawodowej poświe˛cił kreowaniu rozwoju gminy Jaworzyna Śla˛ska, jako zaste˛pca burmistrza. Był odpowiedzialny za nadzór nad praca˛ referatów: Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej oraz Finansowo-Budżetowego. Wcześniej kierował działem sprzedaży
eksportowej ZPS "Karolina" sp. z o.o. oraz był
odpowiedzialny za przekształcenie Zakładu
Usług Komunalnych w Jaworzynie Śla˛skiej w spółke˛ prawa handlowego. Marek Zawisza studiował
w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończył kierunek zarza˛dzanie i marketing. Jest również
absolwentem podyplomowych studiów dla menadżerów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
- Jestem przekonana, że wybór Marka Zawiszy na stanowisko prezesa świdnickiego TBS-u to
bardzo dobra decyzja i szansa dla spółki na nowe otwarcie. Jest doświadczonym menadżerem, który
nie raz udowodnił, że wie jak nadzorować duże inwestycje, potrafi zarza˛dzać dużym zespołem ludzi
i wie jak pozyskiwać fundusze zewne˛trzne na realizacje˛ projektów. Licze˛ na dobra˛ współprace˛ z
nowym prezesem TBS - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zarza˛dza obecnie ponad 320 lokalami w
których mieszka ok. 700 osób. Spółka prowadzi obecnie inwestycje˛ na Osiedlu Młodych w Świdnicy,
gdzie buduje budynek, który ma poła˛czyć w sobie dwie funkcje - mieszkalna˛ i użytkowa˛. W
czterokondygnacyjnym budynku be˛dzie 45 mieszkań. W podziemnej cze˛ści powstanie parking z 64
miejscami dla samochodów. W planach TBS jest inwestycja w Strzegomiu, gdzie powstać ma kilka
budynków z mieszkaniami oraz budowa bloku przy ul. Bolka Świdnickiego w Świdnicy.
cia˛g dalszy na str. 4

Wste˛p wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śla˛ska
35; organizator: ŚOSiR
WE RN ISA Ż WY STAWY MART Y
CIUĆKI "SPOJRZENIA"
23.07.2021, godz. 18:00
Wystawa Marty Ciućki jest zaproszeniem do
konwersacji - wymiany spojrzeń. Do rozmowy w cieniu rze˛s, bez zbe˛dnych słów i gestów, do przepływu zaszytych w źrenicach
emocji.
Wste˛p bezpłatny; miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44; organizator: ŚOK
PIOTR BAŁTROCZYK
25.07.2021, godz. 18:00
Sa˛ wcia˛ż dla siebie zagadka˛, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz wie˛kszym przekonaniem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mie˛czaków.
Wste˛p 65 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK
29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
KROKE
28 lipca 2021 godz.19:00 - 20:30
Wste˛p: bezpłatne wejściówki (https://bilety.sok.com.pl/index.php/repertoire.html?i
d=432); miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
3. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
08.08.2021, godz. 10:00
Ostatni podczas tegorocznych wakacji turniej siatkówki plażowej. Tym razem zawody
odbe˛da˛ sie˛ w kategorii open me˛żczyzn. Zapisy w dniu imprezy od godziny 9.30.
Wste˛p wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śla˛ska
35; organizator: ŚOSiR
XXII FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
30.07-08.08.2021, godz. 18.00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ jako
ludzie na poziomie musimy robić rzeczy na

www.taxi-swidnica.pl
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ROWEROWA RYWALIZACJA DOBIEGŁA KOŃCA
Zakończyła sie˛ rywalizacja o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Miasto Świdnica, dzie˛ki zaangażowaniu mieszkańców uplasowało sie˛ na 14 miejscu. W zabawie brały udział 53 miasta i wszystkie
miały równe szanse niezależnie od wielkości i liczby mieszkańców. Ła˛czna liczba przejechanych
kilometrów była bowiem dzielona przez liczbe˛ mieszkańców. Zwycie˛zca˛ w ogólnopolskiej zabawie
zostałaNowa Sól.
poziomie. Festiwal Bachowski w Świdnicy,
w Kościele Pokoju, w regionie - prosty, organiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako
mie˛dzynarodowa dziedzina sztuki, wzbogacona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Miejsce: różne, organizator: ŚOK
**********************************
Wybrane...
XXIII FESTIWAL TEATRU OTWARTEGO
9 lipca 2021 - 11 lipca 2021
Miejsce: Rynek, Świdnica
Pod gwiazdami teatr smakuje inaczej. Papierowe maski w smugach świateł latarni
zamieniaja˛ sie˛ w twarze bajkowych stworów. Szczudła odrealniaja˛ drobne figury
aktorów, które staja˛ sie˛ podniebnymi tancerzami albo potworami. Dzieci czasem
piszcza˛, czasem śmieja˛ sie˛ w głos. Dorośli
dociekaja˛ sensu pochodu przedziwnych
postaci, wybuchów ognia i opowiadanych
historii. Cokolwiek by nie dostrzegli, sa˛ w
środku magii. Raz do roku, zawsze w lipcu, zawsze na świdnickim Rynku - Festiwal Teatru Otwartego

Świdnica doła˛czyła do zabawy 18 kwietnia, kiedy został zorganizowany pierwszy oficjalny
trening w mieście dla wszystkich che˛tnych biora˛cych udział w rywalizacji. W sumie przez dwa
miesia˛ce przysta˛piło 836 uczestników skupionych w 29 grupach typu szkoły, kluby sportowe,
instytucje, firmy itp. Ła˛cznie dla Świdnicy uczestnicy pokonali podczas rywalizacji w czerwcu 101
.651 kilometrów.

PROGRAM
pia˛tek - 9.07.2021
16.30-19.30 Strefa Zabawy /maxi gry, animacje/ (Rynek)
Ale Heca! to sprawdzony organizator imprez dla dzieci w całej Polsce. Od 2008
zdobył zaufanie wielu cenionych firm, placówek i klientów indywidualnych. Tworza˛
go wyja˛tkowi i kreatywni animatorzy, osoby
na co dzień pracuja˛ce z dziećmi w różnorodnych placówkach i organizacjach. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do zabawy maxi
grami i ogromnymi bańkami mydlanymi
oraz na animacje szczudlarzy!
17.00 Teatr na Walizkach "Satyriada"
(Rynek)
Teatr na Walizkach powstał w 2005. Założony został przez trójke˛ aktorów: Anne˛ Went,
Łukasza Je˛drzejczaka oraz Olega Yemceva
- rosyjskiego komika i mima. Na przestrzeni
minionych lat teatr współpracował z wieloma aktorami z różnych cze˛ści świata, co
wpłyne˛ło znacznie na ukształtowanie sie˛ stylu jego przedstawień. Sa˛ zrozumiałe dla każdego odbiorcy niezależnie od wieku i narodowości. Jego "Satyriada" to uliczny nawia˛zuja˛cy do tradycji rosyjskiej i ukraińskiej
sztuki komediowej. W dynamicznie zmieniaja˛cej sie˛ akcji zobaczymy m.in. przewrotna˛ historie˛ małżeńska˛, w której miłość miesza sie˛ ze zdrada˛, a wesele z pogrzebem. Jest
to zaskakuja˛ca opowieść, w której na tle
bałkańskiej muzyki ogla˛damy pokazane z
przymrużeniem oka nasze codzienne małostki i intrygi.

- Nasi mieszkańcy jak zwykle nie zawiedli. Organizowali sie˛ w przeróżnych grupach, aby
wspólnie jeździć i namawiać innych do zabawy. Dzie˛kuje˛ im wszystkim za udział w rywalizacji i za
każdy przejechany kilometr dla Świdnicy - mówi Radosław Werner, kierownik Biura Sportu i
Rekreacji Urze˛du Miejskiego w Świdnicy.
Grupa˛, która przejechała w sumie najwie˛cej kilometrów dla naszego miasta była "Grupa Ogólna
Świdnica na rowery", która zakończyła zabawe˛ z wynikiem 25.459 km. Kolejnym była Bike Center
Atak Sport Świdnica - 18.302 km, Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy - 12.891 km, Szkoła
Podstawowa nr 6 w Świdnicy - 8.401 km, Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy - 6.905 km oraz ZHP
Świdnica - 4.874 km. Najwie˛cej wśród kobiet przejechała Anna Panek - 2.301 km, a najlepszym
wśród me˛żczyzn okazał sie˛ Mirosław Wyskiel - 3.414 km.
cia˛g dalszy na str. 6
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Warto nadmienić, że Krzysztof Jachimowicz swoim wynikiem zaja˛ł pierwsze miejsce wśród
wszystkich startuja˛cych zawodników w Polsce w kategorii do lat 15.
Podsumowanie świdnickiej rywalizacji oraz wre˛czenie nagród dla najlepszych odbe˛dzie sie˛ 19
września podczas tradycyjnego rajdu rowerowego "Świdnica na rowery"
Kolejna edycja rywalizacji odbe˛dzie sie˛ w czerwcu 2022 roku. Zache˛camy wszystkich abyjuż
dzisiaj rozpocze˛li treningi. Aplikacja "Aktywne Miasta" jest cały czas doste˛pna i możecie z niej
korzystać bezpłatnie.
19.00 Teatr Nikoli "Ksie˛życowa Droga"
(sala teatralna - wejściówki*)
Teatr Nikoli funkcjonuje w Polsce od 1992.
Uczestniczy zarówno w festiwalach krajowych, jak i zagranicznych. Prowadzi warsztaty teatralne na terenie całego kraju i poza
jego granicami. W 2013 Teatr oraz jego założyciel Mikołaj Wiepriew zostali uhonorowani odznaka˛ Honoris Gratia miasta Krakowa za całokształt działalności. "Ksie˛życowa
Droga" to zaskakuja˛ca we˛drówka dwóch
oryginalnych postaci. Nie jest to jedynie wyprawa po świecie, ale też podróż w gła˛b
siebie. Podczas spektaklu stajemy sie˛ świadkami poruszaja˛cej pogoni za marzeniami.
Jeśli czegoś bardzo pragniemy, cały wszechświat potajemnie nam sprzyja. Marzenia sa˛
bowiem jak ksie˛życ - niby daleko, a jednak
na wycia˛gnie˛cie re˛ki. A chociaż owe marzenia bywaja˛ różne, świadcza˛ o pragnieniu poznawania świata i tego, co wydaje sie˛ być
nieosia˛galne.
21.30 Teatr Pijana Sypialna "Sztuczki"
(Rynek)
Przedstawienie "Sztuczki" pokazywane be˛dzie w ramach "Teatru na leżakach". To autorski projekt Teatru Pijana Sypialnia, który
zrewolucjonizował mape˛ letnich, miejskich
atrakcji. Pomysł jest prosty - spektakle z
muzyka˛ na żywo widz ogla˛da z perspektywy
leżaka. Do takiego teatru można przyjść w
letniej sukience, krótkich spodenkach i w
klapkach, a w trakcie przedstawienia popijać
zimne napoje. Za sprawa˛ "Sztuczek" Teatr Pijana Sypialnia kolejny raz podejmuje udana˛
próbe˛ przywołania zapomnianej konwencji komedii dellarte i bawi nia˛. Witamy w Świrzew Ensamble! Zespół aktorski pracuje nad
stara˛ ramota˛ ? la Carlo Goldoni - amant kocha
amantke˛, służa˛ca służa˛cego (bez wzajemności), a Arlekin jak zwykle miesza i pajacuje.
Dyrektor zamyka cały zapas kawy w swojej
szafce. Szatnia i kasa wypowiadaja˛ mu otwarta˛
wojne˛! Inspicjentka jest na skraju załamania
nerwowego. Do teatru przybywa pani sponsor,
ze swoim pieszczoszkiem - gwiazda˛ teatru
niemieckiego. Grozi wycofaniem mecenatu,
jeśli No właśnie. Katastrofa jest nieunikniona.
sobota - 10.07.2021
16.00 Warsztaty familijne (Galeria Fotografii - zapisy*)
Na warsztatach be˛dziemy robić ozdobydzwonki poruszane wiatrem, które można
zawiesić w pokoju lub na balkonie, czy w
ogrodzie
16.30-19.30 Strefa Zabawy /maxi gry, animacje/ (Rynek)
17.00 Grupa Locomotora "Amore czyli
Retro Cyrk" (Rynek)
"Locotomora" to z hiszpańskiego lokomotywa czyli pojazd, urza˛dzenie maja˛ce ogromny potencjał, potrafia˛ce pocia˛gna˛ć za soba˛

OGŁOSZONO DRUGI PRZETARG NA ODBUDOWE˛
ALTANY W PARKU MŁODZIEŻOWYM W ŚWIDNICY
Miasto Świdnica ponownie ogłasza przetarg, który wyłonić ma przyszłego wykonawce˛, który
zajmie sie˛ odbudowa˛ zabytkowej altany stanowia˛cej centralny punkt Parku Młodzieżowego oraz
dwóch fontann w jej okolicy. Na realizacje˛ zadania magistrat zamierza przeznaczyć 2,2 mln zł.
Pierwszy ogłoszony przez Miasto Świdnica przetarg został unieważniony ze wzgle˛du na przekroczenie kwoty zarezerwowanej na realizacje˛ inwestycji przez oferentów. W sumie dwie firmy

zgłosiły che˛ć realizacji tego zadania. Pierwsza˛ był Zakład Ogólnobudowlany REMECO, który
zaproponował wykonanie prac za ponad 3 mln 13 tys. zł, druga˛ Przedsie˛biorstwo Wielobranżowe
"Stańczyk", które gotowe było zaja˛ć sie˛ odbudowa˛ za ponad 4 mln 960 tys. zł.
- Nie znieche˛camy sie˛ pierwszym nieudanym przetargiem i od razu ogłaszamy kolejny z nadzieja˛,
że tym razem uda nam sie˛ wyłonić solidnego wykonawce˛ tej oczekiwanej przez świdniczan inwestycji. To zadanie dopełni zakres prac obecnie prowadzonych w Parku Młodzieżowym, a odbudowana
altana wraz z fontannami tylko wzbogaci park po jego renowacji. Ze wzgle˛du na duże wahania cen
materiałów na rynku budowlanym nie wykluczam możliwości dofinansowania tego zadania o
dodatkowe środki - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Projekt przewiduje odbudowe˛ tarasu widokowego wraz z altana˛, fontanna˛ kaskadowa˛ znajduja˛ca˛
sie˛ w korpusie tarasu, a także przebudowa˛ fontanny wolnostoja˛cej. Przewidziano również montaż
oświetlenia, budowe˛ balustrad oraz odbudowe˛ schodów prowadza˛cych do altany. Autorem projektu
jest Autorskie Biuro Projektów "a", które uzyskało wszelkie niezbe˛dne zgody od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Przypomnijmy, że Urza˛d Miejski w Świdnicy pozyskał z Rza˛dowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych ponad 8 milionów złotych na przebudowe˛ Teatru Miejskiego, odbudowe˛ tarasu widokowego w Parku Młodzieżowym oraz rewitalizacje˛ zabytkowej cze˛ści bloku śródrynkowego.
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PROGRAM DOBRY START
- WSPARCIE DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW
ROZPOCZYNAJA˛CYCH ROK SZKOLNY
mase˛. Z drugiej jednak strony samo "loco"
znaczy szalony. I tym właśnie jest ten teatr
"szalona˛ maszyna˛", która potrafi poda˛żyć
wyznaczona˛ ścieżka˛ i z nuta˛ wariactwa i
spontaniczności skutecznie realizować cele.
"Amore czyli Retro Cyrk" to doskonała zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych,
a najlepiej dla całych rodzin. Spektakl przeniesie nas do Paryża lat 20 ubiegłego wieku.
Krótka, ale jakże romantyczna fabuła służy
zademonstrowaniu umieje˛tności cyrkowych
przez artystów. W trakcie spektaklu be˛dzie
można zobaczyć pokazy szczudlarzy, akrobatów i żonglerów.
19.00 "Czerwonym blaskiem otoczona" piosenki Ewy Demarczyk w wykonaniu
Bożeny Olizarewicz z zespołem (sala teatralna - wejściówki*)
Spektakl "Czerwonym blaskiem otoczona"
przybliża barwna˛ postać znanej polskiej
szansonistki Ewy Demarczyk. Dziesie˛ć
wybranych utworów z jej repertuaru potraktowano zostana˛ jako reminiscencje z
jej życia. Przedstawienie powstało na bazie wspomnień ludzi maja˛cych z nia˛ styczność w pracy, lub na widowni. Głównym punktem odniesienia jest tu koncert
pieśniarki, który odbył sie˛ w Zamku Ksia˛ż
w 1981. Bożena Olizarowicz to wokalistka i aktorka, która już niejednokrotnie
pokazała swoja˛ wrażliwościa˛, technika˛
wokalna˛ i nietuzinkowa˛ sztuka˛ interpretacji, udowadniaja˛c, że słowo śpiewane to
nie tylko piosenka do słuchania, ale okazja
do refleksji i przemyśleń. Wyste˛puje z nia˛
zespół w składzie: Ion Virlan - kontrabas,
Dominik Ma˛kosa - fortepian, Taras Bakowski - saksofon, Ela Sokołowska - skrzypce, Piotr Zarecki - perkusja.
21.30 Teatr Klinika Lalek "Kosmiczna
podróż Guliwera" (Rynek)
Klinka Lalek powstała w 1988 na wydziale
lalkarskim szkoły teatralnej we Wrocławiu.

Kogo dotyczy wsparcie i jakie wsparcie moge˛ otrzymać
Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawke˛ szkolna˛ dziecka, bez wzgle˛du na dochód
rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia:
◆ w wieku do 20 lat,
◆ w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnościa˛).
Pienia˛dze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku.
Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji,
wie˛c komornik nie może zaja˛ć tych środków.
Kto może złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start
◆ rodzic,
◆ jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców - wniosek składa ten rodzic, który faktycznie
opiekuje sie˛ dzieckiem,
◆ jeśli dzieckiem opiekuje sie˛ równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto
pierwszy złoży wniosek,
◆ gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, to ustalimy, kto sprawuje opieke˛
na dzieckiem,
◆ opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje sie˛ dzieckiem i złożyła do sa˛du wniosek
o jego adopcje˛,
◆ opiekun prawny dziecka - osoba, której sa˛d powierzył opieke˛ nad dzieckiem,
◆ osoba ucza˛ca sie˛, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice
nie żyja˛ lub ma ustalone alimenty od nich.
Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zaste˛pczej oraz osobom
usamodzielnianym opuszczaja˛cym piecze˛ zaste˛pcza˛. W tych przypadkach wniosek o świadczenie
Dobry Start może złożyć:
◆ rodzina zaste˛pcza,
◆ osoba prowadza˛ca rodzinny dom dziecka,
◆ dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
◆ dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Co zrobić, aby otrzymać wsparcie
Aby otrzymać wsparcie, złóż elektronicznie wniosek.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.
Ważne!
Po 30 listopada be˛dziesz mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start - za
pośrednictwem portalu PUE ZUS - tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska
orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.
Na wniosku - oprócz innych danych - musisz podać:
◆ numer rachunku bankowego, na który chcesz dostać wypłate˛ świadczenia,
◆ adres mailowy i numer telefonu, czyli dane które be˛da˛ potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku
i ewentualnie do założenia Twojego profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS.
Jeśli nie masz rachunku bankowego - musisz go założyć. Możesz skorzystać z opcji założenia
bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego.
Jeśli nie masz adresu mailowego, musisz założyć sobie konto mailowe. Możesz to zrobić za
darmo w wybranym przez Ciebie portalu lub serwisie internetowym.
Jak złoże˛ wniosek
Wniosek możesz złożyć wyła˛cznie droga˛ elektroniczna˛.
cia˛g dalszy na str. 10
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W 1991 przeniosła sie˛ do Wolimierza i odta˛d
działa jako wiejski i we˛drowny teatr lalkowy. Grywał w całej Polsce, odwiedzał też
wiele krajów Europy. W spektaklach granych głównie na ła˛kach i ulicach udział biora˛: ogromne lale, machiny jeżdża˛ce, graja˛ce
instalacje, stwory, ludzie i żywioły. Wyruszymy razem z nim w kolejna˛ wyprawe˛. "Kosmiczna podróż Guliwera" to przedstawienie, w
którym na magicznym statku Guliwera płyniemy do gwiazd. Tymczasem, na podobieństwo
meteorytu, spada z nieba na Ziemie˛ wielkie
Kosmiczne Jajo z informacja˛ dla ludzkości.
Niefortunnie uderza prosto w okre˛t i łamie go
wpół. Naste˛pnie toczy sie˛ aż do Krainy Liliputów, gdzie nieustannie trwaja˛ absurdalne wojny. Teraz tylko Guliwer może pomóc Jaju wrócić na niebo, by spełniła sie˛ przepowiednia
gwiazd o nowej erze miłości i szacunku wobec
wszystkiego i wszystkich.
niedziela - 11.07.2021
16.30-19.30 Strefa Zabawy /maxi gry, animacje/ (Rynek)
17.00 Klaun Tomi "Klaun Tomi Show"
(Rynek)
Każdy może uruchomić w sobie dziecko.
Wspaniała zabawa dla dzieci i rodziców inspirowana klaunada˛ cyrkowa˛. "Klaun Tomi
Show" to sceniczny program dla dorosłych
i dla dzieci pełen scenicznej iluzji, żonglerskich popisów i autorskich piosenek.
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Jeśli jesteś rodzicem, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem:
◆ portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
◆ portalu Emp@tia,
◆ bankowości elektronicznej . Możliwość taka˛ daje: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pocztowy,
Bank Polskiej Spółdzielczości S .A., BNP, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank,
ING, Kasa Stefczyka, mBank, Nest Bank, Pekao S.A., PKO Bank Polski, SGB, SKOK Śla˛sk
Jeśli jesteś: osoba˛ sprawuja˛ca˛ piecze˛ nad dzieckiem, opiekunem prawnym, opiekunem faktycznym, osoba˛ ucza˛ca˛ sie˛ - usamodzielniana˛, dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub
opiekuńczo-terapeutycznej to wniosek możesz złożyć tylko za pomoca˛ portalu PUE ZUS.
Jeśli be˛dziesz składać wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, musisz mieć profil na tym
portalu. Jeśli jeszcze go nie masz , musisz go założyć. Profil na portalu PUE ZUS możesz założyć
samodzielnie przez internet lub z pomoca˛ pracowników ZUS.
Jeśli be˛dziesz składać wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, system poprowadzi Cie˛
przez cały proces krok po kroku. Możesz też skorzystać z przygotowanych przez nas instrukcji jak
złożyć wniosek przez portal PUE ZUS.
Jeśli złożysz wniosek za pomoca˛ bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia, to sprawdzimy, czy masz profil na portalu PUE ZUS. Jeśli nie - założymy Ci taki profil [1]. Potwierdzenie
rejestracji profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu
z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE
ZUS. Hasło otrzymasz SMSem z numeru 2075.
Profil na PUE ZUS założymy Ci abyś miał doste˛p do informacji o swoim wniosku i świadczeniu
oraz abyśmy mogli kontaktować sie˛ z Toba˛ w sprawie świadczenia dobry start.
Jak otrzymam potwierdzenie złożenia wniosku
◆ Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczna˛ albo portal Emp@tia, to urze˛dowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość wyślemy
z adresu noreply@zus.pl.
◆ Jeśli złożyłeś wniosek przez portal PUE ZUS, to potwierdzenie jego wysłania, czyli urze˛dowe
poświadczenie przedłożenia (UPP), możesz sprawdzić na swoim profilu, na liście dokumentów
wysłanych.
Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na portalu PUE ZUS (status
obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Również wtedy, gdy złożyłeś wniosek
przez bankowość elektroniczna˛ lub portal Emp@tia.
Gdzie otrzymam pomoc:
◆ na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 8.00 -15.00
◆ w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 7.00 -18.00 pod
numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
◆ we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
◆ w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urze˛dów miasta, gminy, Poczty Polskiej i
KRUS.
cia˛g dalszy na str. 11
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REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
21 czerwca zakończył sie˛ pierwszy etap procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Które
szkoły cieszyły sie˛ najwie˛kszym zainteresowaniem?
Ła˛czna liczba absolwentów, która dokonała wyboru placówki przez elektroniczny system vEdukacja wyniosła 1336. Szkołe˛ 1. wyboru podległa˛ Powiatowi Świdnickiemu wybrało 1204 absolwentów, 132 uczniów klas 8 nie wybrało placówki ponadpodstawowej podległej powiatowi. Tradycyjnie,
najwie˛kszym powodzeniem wśród ośmioklasistów, cieszyły sie˛ ogólniaki. 50% absolwentów szkół
podstawowych wybrało właśnie taki profil nauczania. 43% wybrało technika a ok. 10% szkołe˛
branżowa˛.
Wśród ogólniaków najwie˛kszym zainteresowaniem cieszyły sie˛ I i II Liceum Ogólnokształca˛ce
w Świdnicy. W tym przypadku wskaźnik ilości uczniów do wolnych miejsc wyniósł odpowiednio:
1,50 i 1,43. W przypadku III LO wskaźnik ten wyniósł 1,14. Dużym zainteresowaniem cieszyła sie˛
również klasa siatkarska w V LO przy Zespole Szkół Ekonomicznych - wskaźnik 0,92.
Wśród szkół technicznych najwie˛kszym powodzeniem cieszył sie˛ Zespół Szkół Ekonomicznych,
w tym przypadku wskaźnik ilości uczniów do wolnych miejsc wyniósł 1,61. Na drugim miejscu pod
wzgle˛dem popularności wśród ośmioklasistów uplasował sie˛ Zespół Szkół Mechanicznych wskaźnik 0,93. Na trzecim miejscu znalazł sie˛ Zespół Szkół Budowlano - Elektrycznych ze
wskaźnikiem 0,92.

MATURY W POWIECIE ŚWIDNICKIM
Okre˛gowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławia podała wyniki tegorocznych egzaminów
maturalnych. Dla Powiatu Świdnickiego wyniki matur prezentuja˛ sie˛ naste˛puja˛co.
Licea ogólnokształca˛ce
◆ I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy - 99,15 %
◆ II LO im. Stefana Banacha w Zespole Szkół Ogólnokształca˛cych w Świdnicy - 100 %
◆ III LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy - 75 %
◆ V LO z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w
Świdnicy - 85 %
◆ VI LO z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy - 0 %
◆ LO w Zespole Szkół Ogólnokształca˛cych im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu - 92,6 %
◆ LO w Zespole Szkół Ogólnokształca˛cych w Świebodzicach - 78 %
Technika
◆ Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy- 33,3 %
◆ Technikum Nr 2 w Zespole Szkól Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy - 62
%
◆ Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy- 70%
◆ Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy - 68,8%
◆ Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy - 54 %
◆ Technikum im. Ksie˛cia Bolka II w Zespole Szkół w Strzegomiu- 35 %
◆ Technikum w Zespole Szkół im. Je˛drzeja Śniadeckiego w Żarowie- 89 %
Powiat...

REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI OLSZANY
Rozstrzygnie˛ty został przetarg na realizacje˛ inwestycji pod nazwa˛ "Budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 2888D w miejscowości Olszany - etap II".
Zakres wykonanych prac to mie˛dzy innymi:
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych oraz rozebranie krawe˛żników kamiennych
Wykonanie odwodnienia
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zage˛szczeniem podłoża
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
Ustawienie krawe˛żników i obrzeży betonowych
Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej
Długość remontowanego chodnika to 420 m a koszt inwestycji to prawie 220 tys. zł. Termin
zakończenia prac przewidziano na połowe˛ września.
Powiat...

KOLEJNE CHODNIKI PRZY DROGACH
POWIATOWYCH DO REMONTU
Już niedługo kolejne chodniki znajduja˛ce sie˛ przy drogach administrowanych przez Powiat
Świdnicki zostana˛ poddane gruntownym remontom.
Tym razem przebudowane zostana˛ cia˛gi piesze przy drodze powiatowej nr 3396 D w miejscowości Witoszów Dolny - przy Muzeum Broni i Militariów oraz przy sklepie DINO. Kolejnym
chodnikiem przeznaczonym do remontu be˛dzie chodnik przy drodze powiatowej nr 2876 D w
Bystrzycy Górnej, przy kościele. Zakres prac obejmuje:
Mechaniczne wykonanie koryta
Wykonanie odwodnienia
Wykonanie odbudowy z kruszywa łamanego
Ustawienie krawe˛żników i obrzeży betonowych
Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej
Wykonanie remontu cza˛stkowego nawierzchni bitumicznej mieszanka˛ mineralno - asfaltowa˛.
cia˛g dalszy na str. 13

18.00 "Rosyjski epos" Alia Vuk i Witold
Kowaliszyn (Dziedziniec Pod Wieża˛ wejściówki*)
"Rosyjski epos" to wieczór opowiadanych
na żywo historii i gry na ludowych instrumentach. Be˛da˛ to rosyjskie byliny o kobietach-wojowniczkach. A czym sa˛ byliny? Byliny to nie tylko rośliny wieloletnie, ale także
epickie pieśni rosyjskie opowiadaja˛ce o dostojnych mocarzach. Byliny narastały przez
wieki, ale ich rdzeniem sa˛ historie z czasów
Rusi Kijowskiej. Opowieści te poruszaja˛ zarówno nasze umysły, jak i serca. Byliny
brzmia˛ najlepiej, gdy sa˛ opowiadane na żywo przez opowiadaczy lub bajarzy. U nas ich
narratorka˛ be˛dzie Alia, która jest opowiadaczka˛, filologiem, podróżniczka˛ i marzycielka˛. Grać na ludowych instrumentach muzycznych be˛dzie Witold Kowaliszyn, muzyk
graja˛cy w zespołach Berkanan oraz Srednusha.
19.00 Teatrzyk Zielona Ge˛ś Senior Wigor
"Jesteś cudem" (sala teatralna - wejściówki*)
Spektakl "Jesteś cudem!", działaja˛cego od kilkunastu lat przy Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Świdnicy Teatrzyku "Zielona Ge˛ś" ,
to opowieść o przemianie i o tym, że każde
istnienie jest ważne i ma sens. Bardzo cze˛sto
dopiero w najtrudniejszych przeciwnościach
losu, możemy odnaleźć swoja˛ wewne˛trzna˛ siłe˛, dostrzec swoja˛ prawdziwa˛ wartość oraz
rozwina˛ć i wykorzystać swój dar. Spektakl
oparty na autorskim scenariuszu inspirowanym zasłyszanymi historiami, baśnia˛J.Ch. Andersena "Brzydkie Kacza˛tko" oraz twórczościa˛ polskiej wybitnej skrzypaczki i kompozytorki Grażyny Bacewicz. *Spektakl dla osób
od lat 14; uwaga: w spektaklu użyte be˛da˛
lampy stroboskopowe.
21.30 Teatr Akt "Ja gore" (Rynek)
Teatr Akt wyrósł z tradycji "polskiej szkoły
pantomimy", ale szybko zacza˛ł wypracowywać własny je˛zyk teatralny. Doświadczenia
wyste˛pów ulicznych przyczyniły sie˛ do poszukiwań nowych środków wyrazu przez aktorów. Spektakle oparte sa˛ o sztuke˛ mimu, gestu,
plastycznego obrazu, uzupełniana˛ elementami
cyrku i tańca, a absurdalny humor jest niemal
znakiem rozpoznawczym spektakli Aktu. Żywioł ognia jest główna˛ inspiracja˛ jego widowiska "Ja gore". Pierwotna tajemnicza energia
ognia jest kołem nape˛dowym całego zdarzenia. Z jednej strony "rozpala" swych animatorów, z drugiej sama staje sie˛ plastyczna˛ materia˛
tworza˛ca˛ różnorodne przestrzenne obrazy.
Ekspresyjny taniec, popisy akrobatyczne i cyrkowe, muzyka oraz magia ognia ła˛cza˛ sie˛ w
jedno , tworza˛c magiczny nastrój, a widzowie
staja˛ sie˛ świadkami swoistego rytuału.
Zapisy na familijne warsztaty plastyczne do
7 lipca: h.szymanska@sok.com.pl.
Wejściówki do pobrania na:
bilety.sok.com.pl od 5 lipca.
Program może ulec zmianom.
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Długość wszystkich remontowanych chodników wyniesie ponad 360 metrów i pochłonie prawie
360 tys. zł. Prace na najdłuższych odcinkach maja˛ potrwać do końca września.
Powiat...

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU PLACÓWEK
W BYSTRZYCY GÓRNEJ
9 czerwca rozpocze˛ły sie˛ prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Placówek w Bystrzycy
Górnej.
Zakres rozpocze˛tych prac przewiduje m.in.:
◆ ocieplenie stropodachu od zewna˛trz wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz z
wymiana˛ obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
◆ wymiane˛ instalacji odgromowej wraz z pomiarami,
◆ remont kominów wraz ich nadbudowa˛ i wykonaniem nowych czap kominowych,
◆ ocieplenie ścian zewne˛trznych,
◆ wymiane˛ stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewne˛trznymi i wewne˛trznymi, w
tym demontaż, malowanie i ponowny montaż
krat okiennych,
◆ wykonanie wyprawy elewacyjnej strefy cokołowej,
◆ demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych, anten i innych drobnych elementów
wraz z przebudowa˛ konstrukcji wsporczej,
To kolejna inwestycja termomodernizacyjna
w placówkach oświatowych nadzorowanych przez Powiat Świdnicki. Wcześniej podobne remonty
przeprowadzono w: Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach i Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych.
Koszty zadania obejma˛ prawie 744 tys. zł. i potrwaja˛ do pocza˛tku grudnia tego roku. W
przyszłości, na potrzeby placówki, zamontowana ma być instalacja fotowoltaiczna oraz instalacja
elektryczna do ogrzewania ciepłej wody.
W MBP...

DRUGI TOM ANTOLOGII PT. "DRUGIE PIE˛TRO"
W ubiegłym roku w Naszej Bibliotece odbywały sie˛ warsztaty pisarskie prowadzone przez
Barbare˛ Elmanowska˛. Owocem warsztatów jest drugi tom antologii pt. "Drugie Pie˛tro". Uczestniczyło w nich osiem osób. Ich teksty sa˛ bardzo różnorodne zarówno gatunkowo jak i stylistycznie. W
każdy wakacyjny wtorek serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmików w których autorzy osobiście
prezentuja˛ swoja˛ twórczość. W pierwszej odsłonie Grzegorz Woźny. Link: https://youtu.be/gMJJU5PpZew

MEDIALNEJ PRZYGODY NORWIDBUSA
W ostatnim czasie zdje˛cia kre˛ciła u Nas stacja telewizyjna TVP 3 Wrocław. Powstanie materiał
opowiadaja˛cy o "Norwidbusie". W jego wne˛trzu znajduje sie˛ regał z ksia˛żkami z którego można

dowolnie korzystać do czego serdecznie zapraszamy. Nie znamy jeszcze terminu transmisji ale kiedy
sie˛ pojawi z pewnościa˛ zaprosimy państwa do ogla˛dania.
foto: MBP Świdnica/Katarzyna Maciejewska
Polonia informuje...

RUSZA WIELKI NABÓR DO DRUŻYN PIŁKARSKICH
POLONII-STALI ŚWIDNICA!
Tradycyjnie z pocza˛tkiem lipca Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica ogłasza nabór
do najmłodszych i tych nieco starszych biało-zielonych grup piłkarskich. Właśnie ruszyły zapisy
do drużyn smerfów (roczniki 2017 i młodsi), skrzatów (roczniki 2015-2016), żaków (roczniki
2013-2014), orlików (2011-2012), a także starszych grup treningowych. Nie czekaj, zapisz sie˛
już dziś...(!)
cia˛g dalszy na str. 15

**********************************

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

"pragnij przemiany"
Program
30 VII pia˛tek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: Akademia Bachowska Andreas Arend
31 VII sobota
19:00 Świdnica Kościół Pokoju :: Samuel
Marino Capella Cracoviensis Jan Tomasz
Adamus
21:30 Świdnica Fabryka Urza˛dzeń Przemysłowych ul. Witosa 4 :: opera-monodram
Comfort Starving reż. Krystian Lada
1 VIII niedziela 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: La Risonanza &
Akademia Bachowska Fabio Bonizzoni
2 VIII poniedziałek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: recital Jorge Jimenez skrzypce
3 VIII wtorek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: recital Marcin
Świa˛tkiewicz
4 VIII środa 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: recital Matteo
Messori
5 VIII czwartek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: Zróbmy sobie
Paryż
6 VIII pia˛tek 20:30
Świdnica katedra :: The Gesualdo Six
7 VIII sobota 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: Sophie Junker
8 VIII niedziela 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: lArpeggiata
wejściówki: bilety.sok.com.pl
szczegóły: bach.pl
29. ŚNJ: MIKE PARKER/IREK GŁYK
15.07-16.07.2021, godz. 19:00
Wste˛p bezpłatne wejściówki; miejsce: dziedziniec pod Wieża˛ Ratuszowa˛; organizator:
ŚOK
Po długiej i niezamierzonej przerwie zapraszamy fanów jazzu na dziedziniec pod Wieża˛ Ratuszowa˛ na pierwsze koncerty inauguruja˛ce tegoroczny sezon.
Maja˛c na uwadze, że byliście Państwo pozbawieni takich doznań na żywo, i to dość
długo, chcemy to Wam zrekompensować
wolnym wste˛pem na koncerty 15 i 16 lipca.
Jeżeli macie zamiar wygodnie zasia˛ść prosimy o dokonanie rezerwacji leżaka lub krzesła i odebrania wejściówki w Świdnickim
Ośrodku Kultury. Ilość miejsc ograniczona.
Informujemy, iż w bezpośrednim sa˛siedztwie be˛dzie otwarta Restauracja RYNEK
43. W przypadku deszczu, burzy i huraganu
koncerty odbe˛da˛ sie˛ w sali teatralnej ŚOK.
Liderem tego amerykańskiego trio jest wybitny nowojorski kontrabasista i kompozytor MIKE PARKER.
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Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica co sezon puszcza do boju blisko 20 drużyn
uczestnicza˛cych w rozgrywkach ligowych, a w swoich strukturach zrzesza kolejnych kilka zespołów
w grupach naborowych. Na biało-zielonej liście znajduje sie˛ blisko pół tysia˛ca zawodników i
zawodniczek, a Polonia-Stal Świdnica jest jedynym klubem na terenie byłego województwa wałbrzyskiego posiadaja˛cego komplet drużyn w najwyższych klasach rozgrywkowych na terenie naszego województwa - w ligach dolnośla˛skich. To daje możliwość walki na co dzień z najlepszymi z
najlepszych na terenie Dolnego Śla˛ska.
Jak co roku w wakacje Polonia-Stal Świdnica ogłasza duży nabór do swoich drużyn, skierowany
do chłopców i dziewczynek zarówno rozpoczynaja˛cych swoja˛ przygode˛ z piłka˛ nożna˛, jak i takich,
którzy posiadaja˛ już doświadczenie treningowe w klubach piłkarskich i chca˛ kontynuować swoja˛
przygode˛ w biało-zielonych barwach. To właśnie do Was wszystkich skierowane jest to ogłoszenie dzieci w każdym wieku, które pragna˛ spe˛dzać czas w sposób aktywny i w duchu zasad fair-play
wprowadzane be˛da˛ w świat futbolu.
Wszelkie pytania i zapisy pod numerem telefonu: 604-862-195. Ilość miejsc w poszczególnych
grupach jest ograniczona, zapraszamy do kontaktu i do zobaczenia na zielonych boiskach!

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
26.06.2021r. godz. 20.43
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotycza˛ce me˛żczyzny, który w przejściu podziemnym dworca PKP Świdnica Miasto spożywał
alkohol a naste˛pnie w windzie załatwił swoje potrzeby fizjologiczne . Skierowani na miejsce
strażnicy ukarali sprawce˛ tych czynów mandatem.
26.06.2021r. godz. 22.22
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce nietrzeźwego
me˛żczyzny, leża˛cego przy ulicy Kliczkowskiej. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili
zgłoszenie. Me˛żczyzna został dobudzony, za swój czyn be˛dzie odpowiadał przed Sa˛dem Rejonowym w Świdnicy.
28.06.2021r. godz. 11.29
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny w podeszłym
wieku, który przebywał przy ulicy Marcinkowskiego i nie mógł sie˛ samodzielnie poruszać.
Skierowany na miejsce patrol zastał we wskazanym miejscu osobe˛ w wieku około 90 lat.
Me˛żczyzna stwierdził, że zasłabł i nie może chodzić. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.
Osoba ta została zabrana do szpitala w celu przeprowadzenia stosownych badań.
28.06.2021r. godz. 13.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od dyspozytora MPK dotycza˛ce
me˛żczyzny śpia˛cego we wiacie przystankowej przy ulicy Kopernika. Strażnicy na miejscu zastali
cia˛g dalszy na str. 16

Muzyka Mikea Parkera oceniana jest przez
amerykańskich krytyków jako genialna synteza wielu gatunków muzycznych.
Muzycy stworzyli nowa˛, be˛da˛ca˛ naste˛pstwem poprzedniego projektu Mikea Parkera "United Theory", pełna˛ energii i harmoniczna˛ różnorodność nowoczesnego jazzu.
W tym składzie nie brakuje niczego, jest za
to wszystko, co w jazzie być powinno: oryginalność, świeżość, nieprzewidywalność,
grupowa symbioza w improwizacji oraz poczucie humoru. Mike zaprosił do tego projektu znakomitych polskich muzyków.
Mike Parker - kontrabas, kompozycje
Sławek Pezda - saxofon tenorowy
Damian Niewiński - perkusja
***
IREK GŁYK VIBES EXPRESSION
16 lipca 2021, godz.19:30 - 21:00
Bezpłatne wejściówki; miejsce: dziedziniec
pod Wieża˛ Ratuszowa˛, ul. Wewne˛trzna, Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
IREK GŁYK VIBES EXPRESSION (50th
Birthday Tour)
feat: Piotr Matusik - piano
Irek Głyk to ceniony wibrafonista i perkusista, kompozytor, aranżer. Od dziecka zainteresowany muzyka˛, z wyróżnieniem ukończył Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Studiował na
Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej ka-
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towickiej Akademii Muzycznej. Stypendysta słynnej bostońskiej Berklee College Of
Music. Zdobywca wielu nagród na konkursach i festiwalach - pocza˛wszy od wygranej
na Mie˛dzynarodowym Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach (1990). W
1994 roku założył swój Ireneusz Głyk Kwartet. Zespół odniósł sukces na scenie jazzowej, zdobywaja˛c m.in. II miejsce na XIX Mie˛dzynarodowym Konkursie Młodych Zespołów w Krakowie. W ankiecie Jazz Forum Irek
Głyk zostaje okrzyknie˛ty nadzieja˛ polskiego
wibrafonu, zyskuja˛c trzecie miejsce w kategorii tego instrumentu. Kilka lat później zaczyna
wyste˛pować w duecie z Bernardem Maselim
(duety wibrafon - marimba). Obecnie wydał
swój trzeci autorski wibrafonowy album "IREK
GŁYK VIBES EXPRESSION". Ponadto Irek
Głyk jest cenionym muzykiem sesyjnym, który
współpracował z czołówka˛ i polskiego jazzu, i
rocka. Stanisław Sojka, Justyna Steczkowska,
Paweł Kukiz, Reni Jusis, Natalia Niemen,Ireneusz Dudek, Mieczysław Szcześniak, Jorgos
Skolias, Katarzyna Gertner, Ewa Uryga, Anthimos Apostolis, SBB, Krzak, Tomasz Stańko,
Tomasz Szukalski, 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 okazje˛ wspólnie
koncertować i nagrywać.
Piotr Matusik jest pianista˛ 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 sie˛ w roli sidemana w akustyczno jazzowym kwartecie skrzypka Bartosza Dworaka podobnie jak w roli lidera zespołu Piotr
Matusik Quartet wykonuja˛c kompozycje Chicka Corei. Poza jazzem zajmuje sie˛ również
muzyka˛ alternatywna˛, elektroniczna˛. Album
"Polished" wydany przez słowacka˛ wytwórnie˛
Hevhetia zebrał wiele pozytywnych recenzji, w
których podkreślano pianistyke˛ Piotra Matusika oraz jego kunszt kompozytorski. Album
"Tribute to Chick Corea" Piotr Matusik Quartet
został wydany przez renomowana˛ wytwórnie˛
płytowa˛ Universal Music Polska. Nagrody zespołowe oraz indywidualne I miejsce w mie˛dzynarodowym konkursie na kompozycje˛ jazzowa˛ w Belgii - BJAZZ 2016 Grand Prix podczas
37 Jazz Juniors - Bartosz Dworak Quartet
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Marka H., osobe˛ bezdomna˛. Me˛żczyzna ten zanieczyścił wiate˛, używał słów wulgarnych,
uniemożliwił korzystanie z wiaty pasażerom. Po raz kolejny za swoje czyny odpowie przed sa˛dem
28.06.2021r. godz. 22.15
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ulicy Strzelińskiej
dotycza˛ce trzech młodych lisów pojawiaja˛cych sie˛ w rejonie jego posesji wieczorami. Wyjaśniono zgłaszaja˛cemu, iż zwierze˛ta te żyja˛ w naszym mieście i nie be˛da˛ odławiane.
30.06.2021r. godz. 20.23
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotycza˛ce libacji alkoholowej w Parku Centralnym. Skierowani na miejsce strażnicy ukarali dwie
osoby a jedna˛ pouczyli.
info: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA

NABÓR DO ŻŁOBKA GMINNEGO W PSZENNIE
PRZEDŁUŻONY DO 16 LIPCA
Przypominamy, że do 16 lipca przedłużona została rekrutacja do nowo powstaja˛cego Żłobka
Gminnego w Pszennie. Podstawowym dokumentem w procesie rekrutacji jest "Karta zgłoszenia
dziecka do żłobka".
OGÓLNE ZASADY POSTE˛POWANIA W PROCESIE NABORU
Do Żłobka Gminnego w Pszennie przyjmowane sa˛ dzieci w wieku od ukończenia 12 miesia˛ca
życia do 3 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w
przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest obje˛cie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do 4
roku życia.
Do żłobka może zostać przyje˛tych 96 dzieci.
Dzieci be˛da˛ przyjmowane na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do żłobka, które sa˛ do pobrania
na stronie internetowej Gminy Świdnica www.gmina.swidnica.pl, w Punkcie Informacyjnym Urze˛du
Gminy lub w Gminnym Zespole Oświaty w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, pokój 300.
cia˛g dalszy na str. 19
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Wzór karty stanowi zała˛cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
KRYTERIA REKRUTACJI
1. Warunkami podstawowymi przyje˛cia dziecka do Żłobka Gminnego w Pszennie sa˛:
◆ zamieszkiwanie na terenie Gminy Świdnica,
◆ praca zawodowa rodziców/opiekunów prawnych, ba˛dź ich nauka w systemie dziennym, lub praca
zawodowa jednego z rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób samotnie wychowuja˛cych dziecko.
2. W przypadku, gdy liczba złożonych podczas rekrutacji kart zgłoszenia przekracza liczbe˛
miejsc, przyjmowane be˛da˛ dzieci spełniaja˛ce naste˛puja˛ce kryteria:
◆ posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności,
◆ wychowywanie sie˛ dziecka w rodzinie wielodzietnej (troje i wie˛cej dzieci w rodzinie),
◆ posiadanie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka orzeczenia o niepełnosprawności (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji),
◆ posiadanie przez co najmniej jedno z rodzeństwa dziecka orzeczenia o niepełnosprawności,
◆ obje˛cie dziecka piecza˛ zaste˛pcza˛,
◆ zobowia˛zanie sie˛ rodzica/opiekuna prawnego pozostaja˛cego bez pracy do aktywnego poszukiwania i znalezienia pracy,
◆ przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o poddaniu dziecka, którego dotyczy wniosek, obowia˛zkowym szczepieniom ochronnym lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o przeciwskazaniach zdrowotnych stwierdzonych u dziecka, które nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporza˛dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowia˛zkowych
szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018r. poz. 753 z późn. zm.).
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 maja˛ wartość najwyższa˛, tj. każde po 15 punktów.
4. Pozostałe kryteria maja˛ wartość po 5 punktów każde.
5. O kolejności przyje˛cia do Żłobka, w przypadku, gdy taka˛ sama˛ liczbe˛ punktów ustalono dla
wie˛cej niż jednego wniosku, decyduje kolejność złożenia wniosku.
6. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 6 gotowość do podje˛cia pracy lub aktywne poszukiwanie
zatrudnienia wyrażone jest przez udział rodzica/opiekuna prawnego w lokalnych programach aktywizuja˛cych dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.
Zapewniamy:
◆ doświadczona˛ pełna entuzjazmu kadre˛ pedagogiczna˛
◆ poczucie bezpieczeństwa oraz miła atmosfere˛
◆ opieke˛ nad dziećmi od 12 miesia˛ca życia do 3 lat
◆ dobrze wyposażone sale dydaktyczne
◆ zdrowe i smaczne posiłki
◆ spotkania integracyjne: uroczystości okolicznościowe, spacery i wycieczki w celach edukacyjnych i poznawczych
◆ wewne˛trzny monitoring sal żłobka
Karte˛ zgłoszenia można pobrać w Punkcie Informacyjnym Urze˛du Gminy Świdnica i składać od
dnia 16 lipca 2021 w Gminnym Zespole Oświaty, pokój 300, II pie˛tro. Termin pierwszej rekrutacji
dzieci do żłobka prowadzony be˛dzie do dnia 16 lipca 2021 r. W przypadku wolnych miejsc nabór
uzupełniaja˛cy odbe˛dzie sie˛ w okresie od dnia 8 września do dnia 21 września 2021 r.
Odpłatność za żłobek została określona w drodze uchwały Rady Gminy Świdnica.
Wie˛cej informacji http://www.gmina.swidnica.pl/content/view/6570/1/
Planowane otwarcie Żłobka Gminnego w Pszennie - listopad/ grudzień 2021

ÓSMOKLASIŚCI Z GMINY ŚWIDNICA
Z BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI
Znamy już oficjalne wyniki egzaminów ósmoklasistów w kraju i w poszczególnych gminach.
Uczniowie, nauczyciele a przede wszystkim rodzice moga˛ mieć powody do dumy. Średnia wyników
w gminie Świdnica była wyższa aniżeli wyniki w powiecie, na Dolnym Śla˛sku czy w Polsce.
Ósmoklasiści z gminy Świdnica świetnie poradzili sobie z egzaminem z je˛zyka polskiego,
zdobywaja˛c 61,93%, przewyższaja˛c wynik
krajowy o 1,9 punktów i powiatowy o 4,93 punkty. Najlepiej z je˛zyka polskiego z wynikiem
80% wypadli uczniowie Szkoły Podstawowej w
Mokrzeszowie..
Średnia z egzaminu z matematyki dla gminy
Świdnica to 49,03%. To o 2,03 punkty wie˛cej niż
średnia krajowa i 4,03 wie˛cej niż średnia powiatu. Najlepszym wynikiem może pochwalić sie˛
Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej na poziomie 59,2%,.
Nasi ósmoklasiści bardzo dobrze poradzili
sobie na egzaminie z je˛zyka angielskiego. Tu prym wiedzie Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie z
wynikiem 82%, o 16 punktów przewyższaja˛c wynik krajowy.
Poniżej przedstawiamy średnie wyniki dla szkół, gminy Świdnica, powiatu świdnickiego, województwa i w skali kraju, przypominaja˛c również wyniki z 2019 i 2020 roku.

cia˛g dalszy na str. 22

Grand Prix Bielskiej Zadymki Jazzowej Bartosz 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 Mie˛dzynarodowego
Konkursu Improwizacji Jazzowej w Katowicach 2015.
Muzyka Mi Leży #4: HEALER/SLIME
[lo-fi/chillout]
17 lipca 2021, godz. 20:00 - 21:00
Bilety: 10 zł - 15 zł; miejsce: Wieża Ratuszowa, Wewne˛trzna 2, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Czwarty z cyklu koncertów plenerowych
prezentuja˛cych lokalnych artystów. Spotkajmy sie˛ przy Wieży! Na leżakach! Usłyszycie
m .in. lo-fi, chillout, pop, rock a wszystko to
na świeżym powietrzu i z dystansem.
Spotkanie dwóch odmiennych, zarówno
muzycznie jak i życiowo, osobowości. Dwaj
producenci, wieloletni perkusista i utytułowany turntablista, w niecodziennym secie.
Takie poła˛czenie plus odrobina kosmicznego pyłu sprawi, że to duo zabierze Was na
moment do miejsca, do którego be˛dziecie
chcieli wracać. Ich Live Act be˛dzie zawierał
niepublikowane nigdzie kompozycje z dodatkiem improwizacji. Jeśli lubisz rozpływać sie˛ w klimacie lo-fi/chillout, jesteś fanem niecodziennego vibu, to nie może Cie˛
zabrakna˛ć.
Organizatorem jest Świdnicki Ośrodek Kultury we współpracy z Centrum Wspierania
Organizacji Pozarza˛dowych w Świdnicy,
Ksie˛stwo Świdnicko-Jaworskie oraz Młodzieżowa Rada Miast
WE RN ISA Ż WY STAWY MART Y
CIUĆKI - SPOJRZENIA
23.07.2021 r. o godz. 18.00
Wste˛p wolny; Galeria Fotografii, Rynek 44,
Świdnica
Ekspozycja: 23 lipca 2021 - 23 sierpnia 2021
SPOJRZENIA
Spojrzenia. Drża˛ca, ge˛sta od pragnienia,
niewidoczna paje˛czyna rozsnuta mie˛dzy
kochankami. Ciepłe, pełne oddania iskry
mie˛dzy matka˛ a przyssanym do jej piersi
dzieckiem. Wzruszenie po długo oczekiwanym wyznaniu miłości, czarny woal
smutku nad grobem przyjaciela, rozpacz
po rozstaniu. Spojrzenia nie kłamia˛ - to
najbardziej czysty, szczery, nieskażony
fałszem dialog z drugim człowiekiem, z
otaczaja˛cym nas światem.
Wystawa Marty Ciućki jest zaproszeniem do
takiej właśnie konwersacji - wymiany spojrzeń. Do rozmowy w cieniu rze˛s, bez zbe˛dnych słów i gestów, do przepływu zaszytych
w źrenicach emocji. "Spojrzenia" - zastygłe
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PIERWSZE UMOWY NA WYMIANE˛
KOPCIUCHÓW PODPISANE

na papierze uczucia, ujarzmiona pe˛dzlem
wrażliwość, okiełznana farba˛ nieoczywista,
fantasmagoryczna rzeczywistość, kołysza˛ca
sie˛ dyskretnie mie˛dzy nieśmiała˛ plama˛ a
agresywna˛ kreska˛.
Czy odpowiesz na zaproszenie Autorki? Czy
odważysz sie˛ wejść z Nia˛ w intymny dyskurs? Czy pozwolisz sie˛ porwać Jej wne˛trzu,
skrzyżujesz sie˛ z Nia˛ spojrzeniem?
Anna Biłos
Muzyka Mi Leży #5: SOMETHING LIKE BOSTON [rock/pop]
24 lipca 2021 godz.20:00 - 21:00
Bilety: 10 zł - 15 zł; miejsce: Wieża Ratuszowa, Wewne˛trzna 2, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Pia˛ty z cyklu koncertów plenerowych z
udziałem lokalnych artystów. Spotkajmy sie˛
na dziedzińcu Wieży Ratuszowej! Na leżakach! Prezentujemy przekrój gatunków muzycznych a wszystko to na świeżym powietrzu.
Z pozoru naiwny pomysł, zrodzony w jednej
z praskich karczm, po latach przerodził sie˛
w czyn i już dziś można śmiało stwierdzić:
"Nebyl to tak hloupy napad"! Something
Like Boston to poła˛czenie gitar, wokalu i
własnore˛cznie zbudowanych od podstaw
podkładów, a w repertuarze zaskakuja˛ce covery utworów z ostatnich trzech dekad XX
wieku w niebanalnych aranżacjach przygotowanych przez muzyków z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem scenicznym.
Podczas wydarzenia doste˛pne be˛dzie piwo i
inne napoje ze stoiska Ambasada San Esco
Bar, w której lokalu odbe˛dzie sie˛ również
afterparty.

Zgodnie z zapowiedziami 71 właścicieli nieruchomości w gminie Świdnica, zakwalifikowanych
do dofinansowania rozpocze˛ło procedure˛ podpisywania umów o udzielenie dotacji celowej ze
środków budżetu gminy Świdnicy na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu
wykorzystuja˛cych paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze ,
mieszkalnym.
W tegorocznym budżecie na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 500 tys. zł., co

pozwoli na wymiane˛ 71 kopciuchów przy maksymalnym poziomie dofinansowania inwestycji.
Wysokość dotacji na zadanie wynosi 70% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak w
wysokości nie wie˛kszej niż 7000,00 zł.
Jednocześnie przypominamy, że w siedzibie Urze˛du Gminy prowadzony jest Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze". Program umożliwia ła˛czenie źródeł finansowania
inwestycji z wykorzystaniem dotacji gminnej. Wie˛cej szczegółów pod nr tel. 74 852 12 26 wew. 114
***
W dniach od 8 do 15 lipca mieszkańcy którzy zostali zakwalifikowani do dofinansowania be˛da˛
mogli podpisać umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Świdnicy na
dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystuja˛cych paliwo stałe na
ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze, mieszkalnym.
W tegorocznym budżecie na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 500 tys. zł., co
pozwoli na wymiane˛ 71 kopciuchów przy maksymalnym poziomie dofinansowania inwestycji.
Wysokość dotacji na zadanie wynosi 70% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak w
wysokości nie wie˛kszej niż 7000,00 zł.
Osoby zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania sa˛ pisemnie informowane o terminie i
miejscu zgłaszania sie˛ do Urze˛du w celu podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie w/w terminu
uznaje sie˛ za rezygnacje˛ wnioskodawcy z dotacji.
Wszystkim beneficjentom którzy otrzymali już pisemne zawiadomienia o możliwości zawarcia
umowy przypominamy, że dotacja nie może być udzielona, jeżeli zadanie zostanie wykonane przed
podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.
cia˛g dalszy na str. 25

www.expressem.eu

25

Jednocześnie przypominamy, że w siedzibie Urze˛du Gminy prowadzony jest Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze". Program umożliwia ła˛czenie źródeł finansowania
inwestycji.
Przykład:
Czy skorzystanie z dotacji gminnej w kwocie niepokrywaja˛cej całości dotacji wyklucza uzyskanie dotacji z programu "Czyste Powietrze"? Na przykładzie: mieszkaniec otrzymał dotacje˛ z
programu gminnego w kwocie odpowiadaja˛cej 20% całości poniesionych kosztów na wymiane˛
systemu ogrzewania. Czy w ogóle nie może sie˛ starać o dotacje˛ z CzP? Co w przypadku gdy
mieszkaniec otrzyma dofinansowanie z gminy po 30.04.2020? Czy może sie˛ również starać o
dofinansowanie z CzP?
Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z gminy, tzn. podpisał umowe˛ na to dofinansowanie, w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2020 r., to może otrzymać dotacje˛ z
Programu Czyste Powietrze tylko na zakres przedsie˛wzie˛cia, na który nie otrzymał dofinansowania w ramach programu z gminy (np. jeśli otrzymał dotacje˛ na zakup nowego kotła, to już nie
może ubiegać sie˛ o dotacje˛ na kocioł w ramach CzP). Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca
otrzyma dofinansowanie z gminy (podpisał umowe˛) po 30.04.2020 r. to może uzyskać dodatkowa˛
dotacje˛ z Programu Czyste Powietrze na ten sam zakres przedsie˛wzie˛cia co we wniosku do
programu gminnego. Ła˛czna kwota dofinansowania w takim wypadku nie może jednak przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsie˛wzie˛cia.

WAKACJE Z GMINA˛ ŚWIDNICA I GOKSIR
Gmina Świdnica zaprasza na wakacje z GOKSiRem. W ramach projektu odbe˛da˛ sie˛ 4 bezpłatne,
jednodniowe wycieczki dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat.
Pierwsza z nich be˛dzie miała miejsce już w najbliższy pia˛tek, 9 lipca do Kopalni Złota w Złotym
Stoku Kolejne planowane sa˛ zgodnie z harmonogramem umieszczonym na plakacie.
Zapisy prowadzone sa˛ w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji od poniedziałku do
pia˛tku, pod nr tel. 696 061 715.
Wie˛cej informacji na plakacie strona 24

W CZYNIE SPOŁECZNYM...
WYREMONTOWALI
REMIZE˛
Prace remontowe rozpocze˛li na pocza˛tku
maja, a od kilku dni możemy podziwiać ich
efekty. Strażacy ochotnicy z OSP Panków w
czynie społecznym wyremontowali elewacje˛
swojej remizy. Z pomoca˛ ruszyli mieszkańcy i
strażacy z Pankowa, przekazuja˛c potrzebne materiały budowlane.
Zakres prac obejmował zbicie starych tynków, położenie styropianu, siatki z klejem i malowanie obiektu. Czerwona cegła i drzwi zostały
w całości wyczyszczone i pomalowane. Stare
napisy też dostały nowe życie, zmieniliśmy ich
ułożenie i podświetliliśmy. Św. Florian wraz z
budka˛ też został poddany zabiegom konserwacyjnym. Efekty naszych prac prezentuje krótki
filmik - podkreśla Mateusz Adamski, prezes OSP
Panków.
Link do filmu https://fb.watch/v/4cN9saYp8/

KOLEJNA DROGA Z ASFALTOWA˛ NAWIERZCHNIA˛
Rozstrzygnie˛ty został kolejny przetarg na
przebudowe˛ dróg w gminie Świdnica. Przebudowie poddane zostana˛ dwa odcinki dróg, w Pogorzale i Lutomi Dolnej.
Jedna˛ z dwóch dróg przewidzianych do przebudowy jest droga gminna w Lutomi Dolnej za
kompleksem Orlik w kierunku drogi powiatowej
w Lutomi. W ramach zadania "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Lutomia Dolna" wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku
ok. 220 m o szer. 4,0 - 5,0 m wraz z kanalizacja˛
deszczowa˛, w granicach działki nr 12. Zakończenie zadania przewidziane jest na październik
2021 r. Wartość inwestycji to koszt 600 tys. zł

W BAJKOWEJ DOLINCE UZBIERAŁA
SIE˛ GÓRA GROSZA
Przedszkole ,,Bajkowa Dolinka w Pszennie po raz kolejny wła˛czyło sie˛ do ogólnopolskiej akcji
,,Góra grosza organizowanej przez Towarzystwo "Nasz Dom". Była to już XXI edycja. Ła˛cznie
zebrano 38 574 jednogroszowych monet.
cia˛g dalszy na str. 26
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Organizatorem jest Świdnicki Ośrodek Kultury we współpracy z Centrum Wspierania
Organizacji Pozarza˛dowych w Świdnicy,
Ksie˛stwo Świdnicko-Jaworskie oraz Młodzieżowa Rada Miasta.
29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
KROKE [zmiana miejsca]
28 lipca 2021 godz.19:00 - 20:30
Bilety: bezpłatne wejściówki; miejsce:
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43,
Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek
Kultury
Nasta˛piła zmiana miejsca koncertu: zamiast
na dziedzińcu pod Wieża˛ Ratuszowa˛ odbe˛dzie sie˛ w sali teatralnej ŚOK (Rynek 43).
Wszystkie dotychczas pobrane wejściówki
zachowuja˛ ważność.
KROKE (w je˛zyku jidysz: Kraków) stworzyła w 1992 roku trójka przyjaciół: Tomasz
Kukurba, Jerzy Bawoł i Tomasz Lato. Jako
absolwenci krakowskiej Akademii Muzycznej, ale również artyści poszukuja˛cy, nie
stronili od eksperymentów z jazzem oraz
muzyka˛ współczesna˛. Zespół, pocza˛tkowo
kojarzony głównie z twórczościa˛ klezmerska˛, oscyluje obecnie wokół różnych gatunków. Artyści czerpia˛ inspiracje˛ z muzyki etnicznej całego świata, zawsze jednak wzbogacaja˛ dzieła autorskimi improwizacjami.
W ten sposób KROKE tworzy własny, unosza˛cy sie˛ ponad granicami, czasem i formami styl. KROKE to też jeden z pierwszych
zespołów, który wyszedł ze swoja˛ muzyka˛
do publiczności. Muzyków można było
spotkać na ulicach i w klubach krakowskiego Kazimierza, kiedyś żydowskiej cze˛ści
miasta. Grali kompozycje dla jednych całkiem nieznane, w innych zaś budza˛ce wspomnienie świata, który dawno odszedł w zapomnienie. To właśnie tam po raz pierwszy
można było usłyszeć utwory, które w 1993
roku ukazały sie˛ na pierwszej, wydanej własnym nakładem kasecie zespołu.
Do "Ariela", w którym cze˛sto koncertowało
KROKE, zawitała któregoś dnia Kate Capshaw, żona Stevena Spielberga, który realizował wtedy w Krakowie film Lista Schindlera. Pewnego wieczoru na koncert zabrała
me˛ża Reżyser szybko docenił ogromny talent KROKE i zaprosił grupe˛ do Jerozolimy na wyste˛ p podczas uroczystości Survivors Reunion, zorganizowanej dla ocalałych z listy Oskara Schindlera. Od tego
niesamowitego momentu wszystko stało
sie˛ głe˛bsze Wtedy tak naprawde˛ zespół sie˛
narodził.
Dostaliśmy od tych ludzi - niektórzy z nich
byli klezmerami - pewnego rodzaju muzyczne błogosławieństwo - wspominaja˛ dziś muzycy.
Klezmerzy przede wszystkim improwizowali. Improwizacja w muzyce KROKE pojawia sie˛ od pocza˛tku i jest do dziś jej najważniejszym elementem. Nasza improwizacja to pewnego rodzaju portal, przez który
światy naszych dusz we˛druja˛ prosto do tych,
którzy chca˛ te światy poznawać - wyjaśniaja˛
muzycy.
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To niezwykła Góra w niezwykłych czasach,
bo ten rok szkolny to duże wyzwanie dla nas
wszystkich.
"Nie było łatwo, ale my i nasze przedszkole
nigdy sie˛ nie poddajemy, szczególnie kiedy chodzi o pomoc innym. Doświadczenia nauki domowej pokazały nam, jak ważny jest każdy gest
życzliwości i dobroci, jeszcze żywiej uświadomiły, co znaczy wzajemna pomoc." - mówi Sandra
Ste˛pniak opiekunka przedszkolaków.
Akcja "Góra Grosza" na stale wpisała sie˛ już
w kalendarz wydarzeń przedszkola, ponieważ
pokazuje, Jej celem jest zebranie funduszy na
pomoc dzieciom wychowuja˛cym sie˛ poza własna˛
rodzina˛, w tym na tworzenie takich programów,
które pozwola˛ dzieciom wrócić do domu ba˛dź
tworzenia takich miejsc, które be˛da˛ w miare˛ swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego
oraz programów , które pozwola˛ im spokojnie
dorastać.
Korzyści z uczestnictwa "Przedszkola Bajkowa Dolinka’’ w akcji to mie˛dzy innymi:
- efekt wychowawczy - uświadomienie uczniom, że oddaja˛c chociażby jeden grosz, można
zrealizować wielkie przedsie˛wzie˛cia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej;
- efekt integracyjny - możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsie˛wzie˛cia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebuja˛cych dzieci;
- efekt prestiżowy - możliwość wła˛czenia sie˛ w wielka˛ ogólnokrajowa˛ inicjatywe˛ na rzecz dzieci z pieczy zaste˛pczej.
Przekazane przez przedszkolaków i i ich rodziców jednogroszowe monety to realna pomoc dla bardzo wielu dzieci. Dla niektórych to wsparcie
materialne, dla tych z zaległościami w nauce - korepetycje. Dla innych - możliwość rozwijania talentu lub też dofinansowanie wychowanków na progu
samodzielności. Dla całych rodzin możliwość otrzymania wsparcia w Ośrodkach Specjalistycznych "Port".
Z powodu panuja˛cej pandemii akcja została wydłużona i trwała od 26 października 2020 do 31 maja 2021. Przedszkolaki z Pszenna dzielnie przynosiły
grosiki i wrzucały do puszek. Udało sie˛ podliczyć ta˛ wielka˛ góre˛ grosza - w tym roku wspólnymi siłami udało sie˛ uzbierać kwote˛ 385,74zł!
Wszystkim dzieciom oraz rodzicom, którzy przyła˛czyli sie˛ do akcji serdecznie dzie˛kujemy i zapraszamy do udziały w kolejnych edycjach.

KOLEJNA OFERTA GMINY ŚWIDNICA
NA LETNI WYPOCZYNEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ruszył I turnus sportowo-profilaktyczny w ramach letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej wraz z gmina˛ Świdnica, Gminnym Zespołem Oświaty, Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji oraz Szkolnym Schroniskiem
Młodzieżowym w Lubachowie.
II turnus: artystyczno-profilaktyczny zaplanowano w dniach od 2 do 6 sierpnia 2021 r.
III turnus: muzyczno-profilaktyczny odbe˛dzie sie˛ od 16 do 20 sierpnia.
Wszystkie zaje˛cia w ramach letniego wypoczynku odbywaja˛ sie˛ w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.
Aktualny turnus to zaje˛cia głównie sportowe. Dzieci i młodzież uczestnicza˛ w treningach biegowych, ćwiczeniach na matach, pływaja˛ na pływalni.
Biora˛ także udział w wykładach m. in. w zakresie psychologii sportu. Jak sami twierdza˛ - świetnie sie˛ bawia˛ i z niecierpliwościa˛ czekaja˛ na kolejne,
przygotowane dla nich atrakcje.

POZNALI SIE˛, POKOCHALI I RAZEM PRZEŻYLI PONAD 50 LAT
Ten medal jest nagroda˛ za to, że wytrwaliście w miłości, że byliście wierni złożonej 50 lat temu przysie˛dze na dobre i na złe . Swoja˛ postawa˛
pokazujecie i dajecie przykład młodemu pokoleniu , że można zbudować trwały zwia˛zek małżeński, oparty na miłości, wierności, przyjaźni i szacunku
jeżeli sie˛ tego chce. Należycie do tego pokolenia, które jeżeli coś sie˛ w życiu zepsuło to staraliście sie˛ to naprawić. Teraz bardzo cze˛sto wiele rzeczy sie˛
wyrzuca i kupuje nowe. Życze˛ dużo miłości,
radości, a nade wszystko w tym szczególnym
czasie życze˛ dużo zdrowia - mówiła Teresa Mazurek podczas uroczystego wre˛czenia medali za
długoletnie pożycie małżeńskie w Urze˛dzie Stanu Cywilnego w Świdnicy.
Medale, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wre˛czyła trzem parom
małżeńskim wójt gminy Teresa Mazurek, w obecności kierownika Urze˛du Stanu Cywilnego w
Świdnicy Doroty Kruźlak oraz wiceprezydenta
Świdnicy Jerzego Ża˛dło.
Tradycyjnie uroczystości w sali ślubów towarzyszyło dużo emocji. Wzruszeni małżonkowie odnowili swoja˛ przysie˛ge˛ małżeńska˛ i dzielili sie˛ własna˛ recepta˛ na "pół wieku wzajemnej
miłości". Jak podkreślali państwo Barbara i Zygmunt Kowalewscy, Rozalia i Stanisław Ża˛dło
oraz Danuta i Jan Dubielowie z Pszenna, najważniejsze sa˛: miłość, wyrozumiałość, cierpliwość,
wzajemne zrozumienie, przebaczenie i wytrwałość.
Szanownym Jubilatom z Pszenna, świe˛tuja˛cym swoje złote i szmaragdowe jubileusze małżeńskie życzymy zdrowia, rodzinnego ciepła, miłości
bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia!
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OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

SALON PRASOWY "AS"

U S ŁU G I
◆ Dyplomowana masażystka z doświadczeniem zaprasza na masaż leczniczy, limfatyczny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenie˛ najbardziej.
Wykonuje˛ masaż bo wiem, że to naprawde˛
pomaga innym". Tel. 728 130 308.

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

BARAN Ktoś be˛dzie Ci zazdrościł sukcesów zawodowych i knuł jaka˛ś intryge˛. Ba˛dź
ostrożny w kontaktach zwia˛zanych z praca˛.
Niedługo pozbe˛dziesz sie˛ zmartwień zwia˛zanych z bliska˛ Ci osoba˛. Wszystko świetnie
sie˛ ułoży. Koniecznie zapłać zaległe rachunki. Możesz to teraz uczynić.
BYK Nie daj sie˛ zwodzić obietnicom kogoś,
komu już przecież dawno nie ufasz. Zbyt
wiele razy nie dotrzymał słowa. Tym razem
może być podobnie. Polegaj na sobie i swoim doświadczeniu. W sprawach finansowych wszystko dobrze sie˛ poukłada. Nie
musisz martwić sie˛ teraz o pienia˛dze.
BLIŹNIE˛TA Ktoś jest Ci bardzo wdzie˛czny za Twoja˛ pomoc i zaangażowanie. Tak
trzymaj, a nie be˛dziesz narzekać na brak
przyjaciół. W pracy pojawia˛ sie˛ pewne komplikacje. Postaraj sie˛ nie angażować w konflikty mie˛dzy kolegami. Niczego tu nie naprawisz. Bardzo dobrym dniem be˛dzie pia˛tek.
RAK Sprawy rodzinne pochłona˛ Cie˛ bez
reszty. Niestety, bez Twojego zaangażowa-
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nia niczego nie da sie˛ załatwić. Be˛dziesz
narzekać na brak czasu. Sprawy zawodowe
odejda˛ teraz na dalszy plan. Postaraj sie˛ nie
kłócić z partnerem. Tylko spokój i współpraca może Was teraz uratować.
LEW Właśnie teraz masz okazje˛ na przeżycie wielkiej miłości. Be˛dziesz całkowicie
pochłonie˛ty przez uczucia, jakieś uniesienia
i fascynacje. Praca przestanie być teraz ważna. Nawet strata finansowa nie odbierze Ci
radości i che˛ci do życia. Tak trzymaj. Wszystko możesz przecież nadrobić.
PANNA Nie musisz sie˛ martwić o najbliższe dni i tygodnie. Szcze˛ście be˛zie Ci
sprzyjało. Jeżeli nie zaniedbasz obowia˛zków zawodowych, wkrótce osia˛gniesz jakiś sukces finansowy. Musisz nadal być
systematyczny. W domu miła i spokojna
atmosfera. Omina˛ was kłopoty zdrowotne.
WAGA Niepotrzebnie popadasz w przygne˛bienie. Wszystko dobrze sie˛ skończy.
Musisz jednak być bardziej konsekwentny.
Nie możesz cia˛gle ulegać. Ludzie to wykorzystuja˛. Zdecydowanie broń swego stanowiska. Zainwestowane pienia˛dze zaczna˛
przynosić zyski. Pomyśl, co z tym dalej
zrobić.
SKORPION Ktoś be˛dzie Cie˛ namawiał do
ryzyka. Nie poddawaj sie˛ emocjom.
Wszystko dokładnie przeanalizuj. Nie
czepiaj sie˛ partnera z byle powodu. Ma
tego naprawde˛ dość. W pracy szef doceni
Twoje starania. Awans lub podwyżka niewykluczone. Dobrym dniem be˛dzie środa.

STRZELEC Postaraj sie˛ troche˛ spokojniej
do wszystkiego podchodzić, w przeciwnym
razie źle to sie˛ odbije na Twoim zdrowiu.
Nie możesz żyć w cia˛głym stresie. Odpre˛ż
sie˛. Dobra˛ do tego okazja˛ okaże sie˛ najbliższy weekend. W najbliższych dniach be˛dziesz otoczony troska˛ i miłościa˛ ze strony
swoich bliskich. W domu wspaniała atmosfera.
KOZIOROŻEC Ktoś niespodziewanie złoży Ci wizyte˛. Be˛dzie miał dla Ciebie ciekawa˛
propozycje˛ zawodowa˛. Nie ma sie˛ nad czym
zastanawiać. Niczym nie ryzykujesz. Osoba
bliska Twojemu sercu be˛dzie miała wa˛tpliwości, które szybko rozwiejesz. Kolejne dni zapowiadaja˛ sie˛ interesuja˛co.
WODNIK Właściwie nic nie możesz zdziałać wobec błe˛dów bliskiej osoby. Sama musi wycia˛gna˛ć wnioski ze swojego poste˛powania. Nie martw sie˛, wszystko sie˛ ułoży.
Bardzo dobra sytuacja finansowa be˛dzie dla
Ciebie miłym zaskoczeniem. Niezapłacone
rachunki przestana˛ Cie˛ już martwić.
RYBY Nie wtra˛caj sie˛ w czyjeś sprawy.
Masz dużo własnych problemów do rozwia˛zania. Po co Ci dodatkowe komplikacje.
Twoje życie uczuciowe nabierze barw.
Wspólnie spe˛dzone chwile przyniosa˛ wiele
przyjemności i radości. Unikaj z partnerem
rozmów na tematy finansowe. Takie dyskusje moga˛ wszystko popsuć.
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10524 33,90 m kw., kawalerka, II pie˛tro, ogrzewanie elektryczne,
Centrum, 220.000 zł
10512 76,80 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do remontu, ogrzewanie
piece, Centrum 379.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie, okolice
Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
10428 105,52 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 494.000 zł
10479 53,80 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, 2 balkony, ogrzewanie
gazowe, okolice Centrum, 280.000 zł
10467 58,47 m kw., 58,47 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, ogródek 340.000 zł
10458 48,10 m kw., 2 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 235.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, ogrzewanie gazowe, po
kompleksowym remoncie 300.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe, garaż
335.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard,
190.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje, dwupoziomowy apartament, wysoki
standard, 595.000 zł
0-6037 84,80 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec we˛glowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 113,30 m kw. III pie˛tro, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe,
rozkładowe, 300.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3 pokoje,
ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród, 419.000 zł
OSIEDLE MŁODYCH
0-6578 54,70 m kw., 3 pokoje, IX pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
268.000 zł
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10525 35,42 m kw., kawalerka, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
250.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I ZARZECZE:
10556 39,20 m kw., 1 pokój, wysokiparter, ogrzewaniemiejskie,
215.000 zł
0-6585 49,22 m kw., parter, dwapokoje z oddzielna˛kuchnia˛, ogrzewaniemiejskie, 295.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewaniemiejskie 309.000 zł-Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej,
42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon -193.000 zł
0-5631 działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631 działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł
INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, do remontu, 10 km od
Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulnedwupokojowemieszkanie w JaworzynieŚla˛skiej,
42 m kw., III pie˛tro, ogrzewaniecentralne, balkon - 193.000 zł

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

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

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

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

WIE˛CEJ OFERT NA
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