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W skrócie...

UWAGA!
W związku z sytuację epidemiologiczną
imprezy mogą zostać odwołane. W związ-
ku z tym należy upewnić się czy dana
impreza odbędzie się.

ALCHEMIA TEATRALNA: "Sułkopo-
dobni" [słuchowiska]
24.02-31.03.2021, godz. 18:00
Aby uaktywnić w czasie pandemii grupę
dorosłych alchemików postanowiliśmy wy-
korzystać ich głosy w cyklu nagrań audio
nawiązujących do konwersacji słynnego
duetu Kowalewski-Lipińska. Okazało się,
że wszyscy czekali na hasło do działania,
toteż teksty stworzone przez alchemiczkę
Mariolę Mackiewicz zaczęły żyć...
Miejsce: online, organizator: ŚOK

WYSTAWA "TAJEMNICE MUZEAL-
NYCH KOLEKCJI"
26.02-25.04.2021
Wstęp wolny, miejsce: Rynek 37, 58-100
Świdnica, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa

"Brzydkie kaczątko" ZMIANA TYTUŁY
I TERMINU
27.02.2021, godz. 16:00
Świdnicki Ośrodek Kultury informuje, iż
zaplanowany na dzień 27 lutego (sobota)
spektakl "BRZYDKIE KACZĄTKO" z
przyczyn niezależnych od organizatora NIE
ODBĘDZIE SIĘ. W zamian proponujemy
spektakl familijny "WŁADCA SKARPE-
TEK", który odbędzie się 28 lutego (niedzie-
la) o godz.17.00 w sali teatralnej ŚOK.
Wstęp 15/12 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

DZIENNIK TELEWIZYJNY - KRONI-
KA "Z ŻYCIA MIASTA"
18.02-04.03.2021, godz. 18:00
Jak kiedyś żyło się w Świdnicy? W trzyod-
cinkowym cyklu Dziennik Telewizyjny -
kronika "Z życia miasta" postaramy się od-
powiedzieć na to pytanie.
Wstęp -, miejsce: online, organizator: ŚOK

10. LEICA STREET PHOTO
23.02-02.04.2021
Dziesiąty już rok z rzędu 67 Leica Gallery
Warszawa organizuje konkurs szeroko rozu-
mianej tzw. fotografii ulicznej. Efektem
końcowym jest wystawa - jej premiera miała
miejsce 30 stycznia 2021 r., w warszawskiej
siedzibie Galerii, a jej prezentacja w Świd-
nickim Ośrodku Kultury następuje bezpo-
średnio po niej.
Wstęp darmowy, miejsce: Galeria Fotogra-
fii, Rynek 44, organizator: ŚOK

"BRZYDKIE KACZĄTKO" [spektakl fa-
milijny]
27.02.2021, godz. 16:00
Któż z nas nie zna opowieści o brzydkim,
odtrąconym i niechcianym kaczątku, które
po wielu przykrych przygodach zmienia się
w królewskiego łabędzia. Jedna z najpopu-

www.expressem.eu www.expressem.eu

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZAPISY 
do przedszkoli i klas pierwszych 

szkół podstawowych
1 marca rozpocznie się rekrutacja doświdnic-

kich miejskich przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych, w tym"zerowych" oraz klas I w szko-
łach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022.
Obywać się będzie ona w systemie elektronicz-
nym. 

Wnioskibędzie można wypełnić korzystając
zestron:
◆ www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl - dla

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych/ ze-
rowych

◆ www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl - dla I
klas
Rodzice będą wypełniać wniosek w systemie

elektronicznym, wskazującw nimtrzywybrane
przez siebiejednostki iokreślając kolejność - od

najbardziej do najmniej preferowanej. Następnie
wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek
trzeba będzie złożyć w placówcepierwszego wy-
boru.

We wszystkich samorządowych przedszko-
lach, oddziałach przedszkolnych i"zero-
wych"obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryte-
riów ustawowych.:

- dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) - 100
pkt;
- dziecko z niepełnosprawnością - 100 pkt;
- dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo
są osobami z niepełnosprawnością - 100 pkt;
- dziecko, które wychowuje tylko jeden z
rodziców - 100 pkt;
- dziecko, które wychowuje się w rodzinie
zastępczej - 100 pkt.
Pozakryteriami ustawowymi, w rekrutacji

obowiązująrównież kryteria  określone w
uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy:

- dziecko, którego oboje rodzice/opiekuno-
wie prawni lub rodzic/opiekun prawny sa-
motnie wychowujący pracują lub studiują w
trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność gospodar-
czą - 20 pkt;
- rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta
już z usługdanej palcówki-15 pkt;
- zgłaszanych będzie jednocześnie do tej sa-
mej placówki dwoje i więcej dzieci - 10 pkt;
- dziecko korzystać będzie z usług placówki
w czasie przekraczającym 8 godzin - 5 pkt.
Do klas pierwszych szkół podstawowy-

chobowiązują kryteria  określone w uchwale Ra-
dy Miejskiej  w Świdnicy:

- rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej sa-
mej szkoły podstawowej - 10 pkt;
- co najmniej jeden z rodziców/opiekunów
prawnych lub rodzic samotnie wychowujący
- pracuje w obwodzie szkoły - 7 pkt;
- na terenie obwodu szkoły zamieszkują
krewni dziecka, deklarujący wspieranie ro-
dziców w zapewnieniu opieki - 4 pkt.

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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larniejszych baśni Hansa Christiana Ande-
rsena uczy nas dostrzegać prawdziwe, ukry-
te wartości - piękno i prawdę.
Wstęp 15/12 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

XIV DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PIO-
SENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
10.03.2021, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na XIV Dolnośląski
Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej "Z
rezydencji, białych dworków i chat, myśmy
wciąż do Niepodległej szli".
Wstęp wolny, miejsce: www.mdk.swidni-
ca.pl, organizator: MDK

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOC-
NĄ
19.03.2021, godz. 15:00
Nawiązując do polskiej tradycji przygoto-
wania palm wielkanocnych i święcenia ich
w kościele Świdnicki Ośrodek Kultury po
raz szesnasty zaprasza do wzięcia udziału w
konkursie palm wielkanocnych - zgłoszenia
do 19 marca.
Miejsce: ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

**********************************
MUZEUM OTWARTE DLA

ODWIEDZAJACYCH !
Od 2 lutego br. Muzeum Dawnego Kupiec-
twa jest ponownie otwarte dla turystów
indywidualnych.
Prosimy o przestrzeganie zasad zwiedzania
związanych z obowiązującym reżimem sa-
nitarnym
- limit odwiedzających - 1 osoba na 15 m
kw.,
- wejście do muzeum wyłącznie w masecz-
kach zasłaniających usta i nos,
- zachowanie dystansu pomiędzy osobami,
minimum 2 metry,
- dezynfekcja rąk przy wejściu do obiektu,
- czas zwiedzania: od wtorku do piątku w
godzinach od 10.00 do 16.00, a w sobotę i
niedzielę od 11.00 do 17.00.
Do odwołania pozostaje zawieszona możli-
wość zwiedzania grupowego oraz organizo-
wania wydarzeń kulturalnych i edukacyj-
nych z udziałem grup.

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

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA 
ON LINE

22 lutego 2021 - 1 marca 2021

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
OGŁASZA TURNIEJ

 JEDNEGO WIERSZA ON LINE
Regulamin Turnieju Jednego 

Wiersza On Line
1. Przedmiotem konkursu jest utwór wier-
szowany rymowany lub biały.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestni-
ków powyżej 16 roku życia.

www.expressem.eu

Listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanychzostanąwywieszonew
jednostkach oświatowych 22 marca br. Do 26
marca rodzice powinni potwierdzić swoją decy-
zjęo wyborze danej placówki pisemnie w jej
siedzibie.29 marcazostaną opublikowane ostate-
czne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Szczegółowych informacji dotyczących proce-
dury rekrutacyjnej udzielają dyrektorzy placó-
wek oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego pod nr tel. 74 856 28 38 oraz 74 856
29 55.

ZŁÓŻ WIOSEK DO PROGRAMU
"CZYSTE POWIETRZE" 

Miasto Świdnica przystąpiło do współpracy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska iGospodarki Wodnej we Wrocławiu przy
wdrażaniu Programu "Czyste Powietrze", wspie-
rającego wymianę źródeł ciepła i termomoderni-
zację domów jednorodzinnych. Porozumienie w
tej sprawie podpisane zostało 17 lutego. 

Czyste Powietrze" to program rządowy, któ-
rego celem jest poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, po-
przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektyw-
ności energetycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych .Skierowany jest do właścicieli
lub współwłaścicieli jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych, lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wy-
odrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocz-
nym nieprzekraczającym kwoty 100 tys. zł.

Wsparcie finansowe można uzyskać na:
- wymianę nieefektywnego źródła ciepła na

ekologiczne, spełniające wymagania programu,

- instalację centralnego ogrzewania lub cie-
płej wody użytkowej,

- wentylację mechaniczną,
- mikroinstalacje fotowoltaiczną,
- ocieplenie domu oraz wymianę stolarki

okiennej i drzwiowej.
Od poniedziałku, 22 lutego w Urzędzie Miej-

skim w Świdnicy, w pokoju 317 uruchomiony
zostanie punkt konsultacyjny Programu, w któ-
rym pracownicy udzielą informacji na temat wa-
runków dofinansowania oraz pomogą przy skła-
daniu wniosku.Wszystkich zainteresowanych
mieszkańców prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny pod nr tel. 74/856 28 86, w celu
umówienia się na wizytę.

Szczegółowe informacje na temat Programu
Czyste Powietrze" dostępne są na stronach:
www.czystepowietrze.gov.pl oraz https://po-
rtal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja.

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
NA TERENIE ŚWIDNICY

18 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku,
korzystających ze świadczeń opieki i wsparcia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od
marca do końca listopada znajdzie zatrudnienie
w ramach prac społecznie użytecznych. Łączna

ciąg dalszy na str. 4
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3. Każdy autor zobowiązuje się wysłać plik
tekstowy wiersza własnego autorstwa w for-
macie tekstowym lub PDF na adres mailo-
wy: m.kozlowski@sok.com.pl do 1 marca
br.
4. Utwory nieodpowiadające powyższym
warunkom nie będą przedmiotem oceny.
5. Wyniki konkursu w formie on-line zosta-
ną ogłoszone 5 marca 2020 o godz. 15.00 na
stronie www.sok.com.pl i fanpageu FB
Świdnickiego Ośrodka Kultury
6. Jury przyzna finansowe nagrody konkur-
su po 100 zł każda. Jednocześnie Jury za-
strzega sobie możliwość innego podziału na-
gród.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych
prac.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
wykorzystania nagrodzonych utworów bez
zgody autorów.
9. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła
formularz zgłoszeniowy wraz z informacją
RODO (info www.sok.com.pl)
10. Wszystkich informacji na temat konkur-
su udziela koordynator turnieju Mariusz Ko-
złowski: m.kozlowski@sok.com.pl, tel. 74
8515 654, 605 821 750.

DZIENNIK TELEWIZYJNY - KRONI-
KA "Z ŻYCIA MIASTA"
18.02-04.03.2021, godz. 18:00
Wstęp -, miejsce: online, organizator: ŚOK

Jak kiedyś żyło się w Świdnicy? Wielu jej
mieszkańców pamięta jeszcze dawne czasy
i z pewnością mogłoby opowiedzieć o nich
niejedną fascynującą ciekawostkę, ale dla
dużej części okres PRL to już zamierzchłe
dzieje. Absurdy, śmiesznostki i ciekawostki
tej epoki utrwalone zostały w "Kronice mia-
sta Świdnicy" redagowanej przez Francisz-
ka Jarzynę od 1945 do 1975 roku. Opisane
są w niej rozmaite życiowe wypadki, miej-
skie, szkolne i zakładowe uroczystości,
święta oraz inne szczególne wydarzenia uro-
zmaicające tok codzienności w niewielkim,
rozwijającym się, dolnośląskim mieście.
Wszystko to składa się na malowniczą mo-
zaikę stworzoną z odłamków przeszłości na-
szej małej lokalnej historii.

kwota świadczeń pieniężnych w tym okresie wy-
niesie ponad 59 tys. zł. Przez ten czas bezrobotni
przepracują prawie 7000 godzin.

Program realizowany jest w ramach współ-
pracy pomiędzy Gminą Miasto Świdnicaa Po-
wiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy. Jest to
jedna z form przeciwdziałania całkowitemu wy-
kluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia nega-
tywnych skutków bezrobocia.

Prace zlecone będą przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Świdnicy,Dzienny Dom
"Senior-Wigor" oraz Urząd Miejski. Zatrudnione
osoby będą porządkować tereny zielone, wyko-
nywać prace gospodarcze w miejscach użytku
publicznego, czyli m.in. na przystankach autobu-
sowych czy chodnikach.

Prace te wykonywane będą w wymiarze 10
godzin w tygodniu, w miejscu zamieszkania,
bądź pobytu osoby bezrobotnej. Osoby wykonu-
jące prace społecznie użyteczne zachowują sta-
tus osoby bezrobotnej, gdyż między podmiotem
w którym są organizowane prace, a osobą bezro-
botną nie nawiązuje się żaden stosunek pracy.

- Prace społecznie użyteczne stworzyć mają
możliwości ewentualnego powrotu na rynek pra-
cy osobom długotrwale bezrobotnym. Celem tej
formy zatrudnienia jest wsparcie i aktywizacja
naszych mieszkańców, a także pomoc material-
na. Uczestnicy programu mają bowiem możli-
wość uzyskania świadczenia, które dostarczy im
dodatkowego źródła utrzymania. Możliwość
podjęcia jakiejkolwiek formy zatrudnienia działa
często mobilizująco na osoby bezrobotne, gdyż
pokazuje im, że istnieje szansa na zmianę ich
życia  - podkreśla Krystian Werecki, koordynator
programu. 

ŚWIDNICKA GIEŁDA STAROCI
PONOWNIE ZAPRASZA

Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości
po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej
pandemiąpowracana świdnicki Rynekw niedzie-
lę, 7 marca. 

W związku ze szczególnymi warunkami, w
jakich się odbędzie, zastosowane zostaną zasady
reżimu sanitarnego. Kupujący zobowiązani będą
do niegrupowania się, zachowania bezpiecznej
odległości między sobą, noszenia maseczek i
dezynfekowania rąk .Wystawcy natomiast zobli-
gowani będą do przestrzegania specjalnie dosto-
sowanego do okoliczności regulaminu.

Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę miesią-
catłumy świdniczan oraz przyjeżdżających z
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców oka-
zji i miłośników rzeczy, których w sklepach
już dostać nie można. Stałe spotkania mają w
Świdnicy kolekcjonerzy numizmatów, pocztó-
wek, birofiliści i filateliści. Na Giełdzie kupić
można meble, dzieła sztuki i biżuterię, stare
zegary oraz akcesoria i części służące do przy-
wracania starym przedmiotom ich dawnego
blasku.

Godziny funkcjonowania giełdy 8.00-14.00.

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
oraz Powiatowa StacjaSanitarno-Epidemiologi-
czna w Świdnicy zostały poinformowane o orga-
nizacji najbliższej Giełdy Staroci, Numizmatów
i Osobliwości na świdnickim Rynku.

W przypadku zmiany sytuacji epidemiologi-
cznej, w tym wprowadzenie przez władze krajo-
we lub lokalne aktów prawnych uniemożliwiają-
cych przygotowanie Giełdy, nastąpić mogązmia-
ny w organizacji wydarzenia,w tym jego odwo-
łanie.

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID 19
W POWIECIE ŚWIDNICKIM

Trwa akcja Narodowego Programu Szcze-
pień przeciwko wirusowi Covid 19. Do tej pory
w Powiecie Świdnickim zaszczepionych zostało
7025 osób (stan na 17 lutego). W styczniu szcze-
pieniu poddało się 3899 osób a w lutym zaszcze-
piono już 3126 osób. 

Drugą dawką zaszczepiono już łącznie 2121
osób, w samym styczniu było to 971 osób.

Lista jednostek przeprowadzających szcze-
pienia:
Świdnica

"Ars Medica" Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 4
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"KOLMED" s.c., ul. Kolejowa 8
Przychodnia Rodzinna Beata Trzcińska-Lar-
ska, ul. Kopernika 34 A
Przedsiębiorstwo Lecznicze Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej "BHMED" Sp. z
o.o, ul. Strzelińska 6a
"AR-VITA" Usługi Medyczne s.c., ul. Klicz-
kowska 37
Zespół Usług Medycznych "MEDYK" Sp. z
o.o., ul. Gdyńska 25a
Centrum Usług Medycznych "Eskulap" Sp.
z o.o., ul. Zamenhofa 47
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Mieszko" ul. Mieszka 10

Świebodzice
SALMED Przychodnia Specjalistyczna, ul.
Królowej Elżbiety 84
MIKULICZ Sp. z o.o. Świebodzice, ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 3-7
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebo-
dzicach, Aleje Lipowe 15

Strzegom
Strzegomskie Centrum Medyczno-Diagno-
styczne Sp. z o.o., ul. Witosa 7
"Zdrowie" Sp. z o.o. Poradnia Lekarza Ro-
dzinnego, ul. Kościelna 4

Jaworzyna Śląska
Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Ja-
worzynie Śląskiej, ul. Westerplatte 16

Marcinowice
Praktyka Lekarza Rodzinnego Danuta
Łydźba, ul. Staffa 1

Żarów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Medicus" Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 56

Roztoka (gm. Dobromierz)
"Zdrowie" Sp. z o.o. Poradnia Lekarza Ro-
dzinnego, ul. Jana Pawła II 3

Strzelce Świdnickie (gm. Marcinowice)
NZOZ "AGA-MED" Andrzej Sroka, Strzel-
ce 36 A gm. Marcinowice

Lutomia Dolna (gm. Świdnica)
NZOZ Wiejski Ośrodek Zdrowia, Lutomia
Dolna 28

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Pszenno
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Medi-Mex" ul. Słoneczna 9.

W MDK...

DZIEŃ TALENTÓW MDK
Serdecznie zapraszamy uczestników zajęć

stałych MDK do wzięcia udziału w Dniu Talen-
tów MDK. Celem przeglądu jest popularyzowa-
nie nieprzeciętnych osobowości i talentów z róż-
nych dziedzin artystycznych. Przegląd przezna-
czony jest dla utalentowanych uczestników
MDK, bez względu na wiek.

Termin przesyłania prezentacji: 14 marca
2021 r.

Przegląd w roku 2021 odbędzie się w dniach
od 21 do 27 marca w formie online na poniższych
stronach:

https://mdk.swidnica.pl
https://www.facebook.com/Mlodziezowy

DomKultury/
Warunkiem udziału w Przeglądzie jest do-

starczenie karty zgłoszenia oraz prezentacji w
formie pliku  wideo do dnia 14 marca 2021r. do
Działu Imprez lub koordynatora przeglądu. Plik
może zostać dostarczony na płycie CD/DVD lub
na pamięci zewnętrznej . Kartę zgłoszenia należy
wysłać na adres poczty służbowej koordynatora
przeglądu. Zespół Kierowniczy MDK dokona
wstępnej weryfikacji uczestników.

W MBP...

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z INGĄ IWASIÓW

Najnowsza książka "Odmrażanie. Literatura
w potrzebie", pandemia, pisanie, warsztat pisar-
ski oraz o strajk kobiet - to tematy spotkania
autorskiego online, na które zaprasza Miejska
Biblioteka Publiczna w Świdnicy.

Inga Iwasiów - pisarka, krytyczka, badaczka
literatury. Związana ze Szczecinem. Wieloletnia
redaktorka naczelna Szczecińskiego Dwumie-
sięcznika Kulturalnego "Pogranicza". Kieruje
Zakładem Literatury Polskiej XX i XXI wieku w
Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i

Dziennikarstwa Uniwerystetu Szczecińskiego.
Uczy także Creative Writing na eksperymental-
nym kierunku "Studia pisarskie" prowadzonym
przez ten instytut.

Autorka zbiorów wierszy Miłość (2000) i
39/41 (2004), opowiadań Smaki i dotyki (2006)
oraz powieści Bambino (2008), Ku słońcu
(2010), Na krótko (2012), W powietrzu (2014),
Pięćdziesiątka (2015), Kroniki oporu i miłości
(2019), felietonów Blogotony (2013) oraz książ-
ki autobiograficznej Umarł mi. Notatnik żałoby
(2013)

Spotkanie poprowadzi poetka, doktor nauk
humanistycznych - Barbara Elmanowska.

Na spotkanie online zapraszamy 26 lutego o
godz. 18.00 na Facebooku Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy.

Do 25 lutego pod nr tel. 746400937 można
zapisać się i nabyć najnowszą książkę Ingi Iwa-
siów "Odmrażanie. Literatura w potrzebie" w
cenie 40 zł.

WARSZTATY PISARSKIE W NOWEJ
ODSŁONIE - WYŁONIONA GRUPA

WARSZTATOWA
Werdykt Jury konkursu literackiego kwalifi-

kującego do Warsztatów pisarskich w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Świdnicy.

Na konkurs wpłynęło 21 prac.
Jury konkursu w składzie: Barbara Elmano-

wska, Ewa Cuban i Marta Wojciechowska wy-
brało prace:
◆ Izabela Prypin, Ubranie
◆ Aleksandra Kulak, Bez tytułu
◆ Paweł Buczma, Bez tytułu
◆ Leszek Florek, Może się przyjmie
◆ Aneta Ślemp, Rękawiczki

W trzyodcinkowym cyklu Dziennik Telewi-
zyjny - kronika "Z życia miasta" przedsta-
wiamy niewielką tylko część tych obszer-
nych archiwaliów. Przy wyborze sugerowa-
liśmy się tym, by wykorzystane fragmenty
przywoływały jak najsugestywniej atmosfe-
rę "czasów słusznie minionych" i ożywiały
zapomniane, a charakterystyczne dla nich
fakty; ważna była też - uwydatniona perspe-
ktywą lat - wartość humorystyczna zapi-
sków.
Bardzo dziękujemy pani Annie Bielawskiej
za uprzejme pozwolenie na wykorzystanie
materiałów autorstwa Franciszka Jarzyny:
"Kronika Miasta Świdnicy za lata 1945-
1975", materiały zebrał i opracował Franci-
szek Jarzyna.
Premiery kolejnych odcinków w czwartki
18 i 25 lutego oraz 4 marca o godz. 18.00 na
kanale YouTube i fanpageu na portalu Face-
book Świdnickiego Ośrodka Kultury.

10. LEICA STREET PHOTO
23.02-02.04.2021
Wstęp darmowy, miejsce: Galeria Fotogra-
fii, Rynek 44, organizator: ŚOK

Dziesiąty już rok z rzędu 67 Leica Gallery
Warszawa organizuje konkurs szeroko rozu-
mianej tzw. fotografii ulicznej, cieszący się
coraz większym zainteresowaniem fotogra-
fików i miłośników tego gatunku fotografii.
Ta edycja zaskoczyła organizatorów pod
wieloma względami. Po pierwsze, tym jak
wiele świetnych prac otrzymano z całego
świata. Przejrzano kilkanaście tysięcy napra-
wdę świetnych kadrów. Po drugie, pozio-
mem konkursu  z wielkim trudem udało się
wyłonić finałową dwudziestkę, a jeszcze
trudniej, z tych perełek, było wybrać Grand
Prix. Jury zbierało się trzykrotnie, w pełnym
składzie, aby wyłonić laureata lub laureatkę
głównej nagrody. Po trzecie, odbywała się w
wyjątkowym roku 2020, który został zdomi-
nowany przez pandemię COVID-19 oraz
protesty społeczne, odbywające się prakty-
cznie w każdym miejscu na kuli ziemskiej.
Wiele godzin zabrała dyskusja o tym, czym
jest fotografia uliczna, gdzie jest granica
między street photo, a fotografią reporter-
ską, aby ostatecznie podjąć decyzję o przy-
znaniu nagrody Grand Prix fotografii autor-
stwa Marka M. Berezowskiego.
Susan Sontag w zbiorze esejów "Widok cu-
dzego cierpienia" pisze: Podstawową jedno-
stką kadru pamięci jest jeden obraz. W epoce
nadmiaru informacji fotografia sprawia, że
można coś szybko ogarnąć i zapamiętać w
skompresowanej postaci. Fotografia jest jak
cytat, maksyma albo przysłowie. Taką ma-
ksymą, a właściwie symbolem, jest fotogra-
fia Marka M. Berezowskiego, która zmusza
do zatrzymania się nad nią, zapada w pa-
mięć, a od jej powidoku nie możemy się
uwolnić. Zdjęcie z Warszawy jest kadrem

ciąg dalszy na str. 6
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kompletnym. Świetnie zakomponowana,
dramatyczna scena, w której opresja zderza
się z czułością, granat policyjnych mundu-
rów kontrastuje z ciepłym odcieniem płasz-
czy tulących się kobiet. Wieloplanowy kadr
można podzielić na kilka scen, po których
wzrok może podążać. Zamaskowane twarze
wszystkich postaci oraz opór przed opresją
widoczny na zdjęciu, to zeitgeist, który bru-
talnie osadza nas w 2020 roku. Wymienione
elementy sprawiły, że zdjęcie Berezowskie-
go możemy czytać jako swoisty symbol
ubiegłego roku. Co więcej przez minima-
lizm formalny kadru, mamy nadzieje, że bę-
dzie ono czytelne także poza granicami Pol-
ski . To kadr, który świetnie komentuje nie-
pokoje społeczne i pandemię, które przeto-
czyły się przez cały świat. Dlatego Jury 10.
edycji konkursu Leica Street Photo podjęło
decyzję o przyznaniu nagrody Grand Prix
właśnie tej fotografii.
Efektem końcowym konkursu jest wystawa,
składająca się z 20 prac, wybranych przez
jury. Premiera wystawy miała miejsce 30
stycznia 2021 r., w warszawskiej siedzibie
Galerii, a jej prezentacja w Świdnickim
Ośrodku Kultury następuje bezpośrednio po
tym wydarzeniu. Ekspozycja została przy-
gotowana we współpracy z Agencją Zegart.

ALCHEMIA TEATRALNA: "SUŁKO-
PODOBNI" [słuchowiska]
24.02-31.03.2021, godz. 18:00
Miejsce: online, organizator: ŚOK

Projekt "Sułkopodobni" - dorośli Alchemicy
w wersji dźwiękowej.
Kiedy odchodzą wielkie osobowości kultu-
ry, budzą się wspomnienia Z tęsknotą dziś
wracamy do kreacji Krzysztofa Kowale-
wskiego , bo był nie tylko wybitnym akto-
rem, ale też szczerym i mądrym człowie-
kiem, który oczarował nas kilka lat temu na
spotkaniu w ramach Alchemii Teatralnej.
Wiele pokoleń znało go również jako Pana
Sułka. Kultowe audycje kojarzą się wciąż z
dowcipnymi powiedzonkami i poetyką ab-
surdu, a Sułek to symbol bycia sobą pomimo
wszystko
Aby uaktywnić w czasie pandemii grupę
dorosłych alchemików postanowiliśmy wy-
korzystać ich głosy w cyklu nagrań audio
nawiązujących do konwersacji słynnego
duetu Kowalewski-Lipińska. Okazało się,
że wszyscy czekali na hasło do działania,
toteż teksty stworzone przez alchemiczkę
Mariolę Mackiewicz zaczęły żyć dzięki le-
ktorskim talentom przyjaciół z zespołu. Dia-
logi zostały napisane pod konkretne duety
czy tercety, bo nazwa projektu "SUŁKOPO-
DOBNI" mówi o nas prawie wszystko
To nowe doświadczenie dla grupy, wymaga-
jące akustycznego kreowania postaci i sytu-
acji. Duży udział w powstawaniu słucho-
wisk ma profesjonalna ekipa techniczna

◆ Anna Podhorodecka, Efekt mgły
◆ Harmonogram warsztatów w roku 2021 już

wkrótce.

Polonia informuje...

ZNAMY JUŻ PODZIAŁ 
NA GRUPY MEMORIAŁU

W poniedziałkowy wieczór w hali  lodowi-
ska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
odbyła się uroczysta  ceremonia losowania grup
turniejowych III edycji Memoriału Piłkarskiego
Grzegorza Solarza. Najbliższe zawody przezna-
czone w tym roku dla  zawodników z rocznika
2008 odbędą się w dniach 5-7 marca i zgromadzą
na  starcie drużyny z terenu pięciu województw.
Organizatorem zmagań jest  Miejski Klub Spor-
towy Polonia-Stal Świdnica. 

Gra toczyć się będzie o wysoką stawkę.
Oprócz okazałych pucharów, zwycięzcy turnieju
otrzymają bon na zakup  sprzętu sportowego fir-
my JAKO Polska w kwocie 1200 złotych. Dla
wicemistrza czekać będzie talon o wartości 800
złotych, a dla trzeciej  ekipy 500 złotych. Nagro-
dzony zostanie również zwycięzca Ligi Europy,
czyli siódma drużyna turnieju (300 złotych) .
Oprócz tego czekać będą  nagrody indywidualne
dla najlepszego zawodnika, najlepszego bramka-
rza i  króla strzelców turnieju. Wyróżniona zosta-
nie także dwunastka piłkarzy -  po jednym najle-
pszym graczu każdego zespołu. Trzydniowy tur-
niej  rozpocznie się w piątek, 5 marca i potrwa do
niedzielnego popołudnia.  Wtedy to właśnie na
terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
poznamy wielkiego triumfatora imprezy. Z pew-
nością jednym z faworytów  jest dwukrotny zwy-
cięzca świdnickiego turnieju - Akademia Piłkar-
ska  Reissa Poznań. Niezwykle groźna powinna
też być pozostała dwójka drużyn z  Wielkopolski

- Ostrovia Ostrów Wielkopolski i Polonia Lesz-
no, czy  przedstawiciel województwa opolskiego
- Stal Brzeg. Nie możemy zapominać  o wicemi-
strzach sprzed roku - Karkonoszach Jelenia Góra,
a i gospodarze  - Polonia-Stal Świdnica zawsze
odgrywali główne role. Jedno jest pewne,  szy-
kują się znakomite emocje.

Podział na grupy
Grupa A:

Polonia-Stal Świdnica
Ostrovia Ostrów Wielkopolski
Akademia Piłkarska Reissa Poznań
Boruta Zgierz
Akademia Piłkarska Oleśnica
Łużyce Lubań

Grupa B:
Stal Brzeg
Karkonosze Jelenia Góra
Polonia Leszno
Akademia Młodego Piłkarza Bolesławiec
Sparta Łężyca Zielona Góra
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych

źródło: poloniastal.swidnica.pl

SKUTECZNOŚĆ
DO ZDECYDOWANEJ POPRAWKI

Piłkarze trzecioligowego MKS-u  Polonia-
Stal Świdnica nie zaliczą do udanych ostatniego
meczu  kontrolnego z AKS-em Strzegom. Biało-
zieloni stworzyli sobie znacznie  więcej okazji do
zdobycia gola, ale co z tego skoro razili momen-
tami  potworną nieskutecznością, a i na domiar
szwankowała jeszcze komunikacja  w obronie.

Rezultat otworzyli w 15. minucie  strzego-
mianie. Po rzucie rożnym, w polu karnym gości
doszło do  zamieszania i błędów w komunikacji,
co skwapliwie wykorzystał Damian  Migalski,
przyjmując piłkę i pakując ją do świdnickiej sieci.
W  pierwszej części gry trzecioligowcy jeszcze
raz przysnęli podczas rzutu  rożnego, lecz tym
razem obyło się bez konsekwencji. Z czasem do
głosu  zaczęli dochodzić biało-zieloni, ale futbo-
lówka jak zaczarowana nie  chciała wpaść do
bramki. Niestety przyjezdni robili też wiele żeby
tak  się nie stało. Bohaterem pierwszej odsłony
mógł zostać Szymon Tragarz,  który zmarnował
trzy wyborne okazje do zdobycia gola. Przy pier-
wszej  próbie jego uderzenie wybronił interwe-
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niujący Damian Wajda, a przy dwóch  kolejnych
piłka minęła światło bramki. Świdniczanie mieli
jeszcze kilka  groźnych stałych fragmentów gry.
Najgroźniej było pod koniec  inauguracyjnej po-
łowy. Wojciech Szuba z około 18 metrów uderzył
w mur.

Po zmianie stron oglądaliśmy przez  około
25 minut zupełnie inny świdnicki zespół. Pod-
opieczni trenera  Jarosława Pedryca przejęli cał-
kowitą kontrolę nad wydarzeniami na  boisku,
doprowadzając w końcu do wyrównania. Celną
główką po rzucie  rożnym popisał się Wojciech
Sowa. Na tym nasze problemy ze skutecznością
się nie skończyły, a sytuacje jakie zmarnowali-
śmy są trudne do  wytłumaczenia. Jedno jest
pewne - jeśli chcemy wiosną punktować, tak
ciekawie rozegrane przez nas akcje musimy po
prostu zamieniać na  trafienia. Najlepszych oka-
zji w drugiej połowie nie wykorzystali Dorian
Krakowski i Kacper Osiadły, którzy przegrali
starcia sam na sam z  bramkarzem Kacprem Sło-
wikiem. Na lekkie usprawiedliwienie zasługuje
pewnie fakt, że z powodu przeziębień brakło dziś
na murawie dwóch  napastników MKS-u Polo-
nia-Stal Świdnica - Kornela Ciupki i Roberta
Myrty , którzy ostatnio regularnie trafiali w me-
czach kontrolnych do  siatki swoich przeciwni-
ków. Z innych powodów trener Pedryc nie miał
dziś  do dyspozycji także Patryka Salamona, Pa-
tryka Paszkowskiego i Andrieja  Kozachenko. W

końcówce spotkania sędzia główny odgwizdał
faul w polu  karnym świdniczan, a trafienie z
jedenastu metrów zanotował Marcin  Morawski.
Ostatecznie AKS Strzegom wygrał sparing 2:1.

AKS Strzegom - Polonia-Stal Świdnica 
2:1 (1:0)

Polonia-Stal: Kot,  Sztylka, Kasprzak, Sowa,
Szydziak, Szuba, Borowy, Diduszko, Tragarz,
Osiadły, Krakowski oraz Doliński, Filipczak, B.
Paszkowski, Trzyna,  Czarny.

źródło: poloniastal.swidnica.pl

NAJBLIŻSZE MECZE
W kolejną sobotę naszych piłkarzy czeka

mecz finałowy Pucharu Polski na szczeblu Pod-
okręgu Wałbrzych z Bielawianką Bielawa.

6 marca odbędzie się inauguracyjny pojedy-
nek w ramach rundy rewanżowej makroregional-
nej III ligi. Biało-zieloni powalczą na wyjeździe
z faworytem do awansu na szczebel centralny -
Ruchem Chorzów. 

źródło: poloniastal.swidnica.pl

www.expressem.eu www.expressem.eu

ŚOK w składzie: Paweł Zając i Krzysztof
Kowalewski, która wyczarowuje świat,
gdzie czysty nonsens splata się z realizmem.
Zapraszamy serdecznie do słuchania grupy
dorosłych alchemików w cyklu audycji
"SUŁKOPODOBNI". Niech duch Sułka
znów będzie z nami!!!
Pierwsza audycja wyemitowana zostanie 24
lutego o godz.18.00, słuchać jej będzie moż-
na na stronach sok.com.pl, alchemiateatral-
na.pl, ich fanpageach na portalu Facebook
oraz kanale YouTube Świdnickiego Ośrodka
Kultury.

"BRZYDKIE KACZĄTKO" ZMIANA
TYTUŁY I TERMINU
27.02.2021, godz. 16:00
Świdnicki Ośrodek Kultury informuje, iż
zaplanowany na dzień 27 lutego (sobota)
spektakl "BRZYDKIE KACZĄTKO" z
przyczyn niezależnych od organizatora NIE
ODBĘDZIE SIĘ. W zamian proponujemy
spektakl familijny "WŁADCA SKARPE-
TEK", który odbędzie się 28 lutego (nie-
dziela) o godz.17.00 w sali teatralnej ŚOK.
Wstęp 15/12 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

ZAKUPIONE bilety na spektakl "BRZYD-
KIE KACZĄTKO" zachowują ważność na
przedstawienie "WŁADCA SKARPE-
TEK"
SPEKTAKL FAMILIJNY w wykonaniu
TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁ-
BRZYCHU
WŁADCA SKARPETEK
Czy zdarzyło się wam kiedyś odkryć przy
porannym ubieraniu, że druga skarpetka z
pary zniknęła i nie chce się znaleźć? Co
mogło się z nią stać? Czyżby ktoś ją na złość
schował? A może nawet ukradł? Czy to kras-
noludki podkradają w nocy skarpetki i robią
sobie z nich czapeczki? Może zginęła w
praniu, pożarta przez pralkę? A może to
Władca Skarpetek?
Na te pytania musi sobie odpowiedzieć mały
Jaś, który właśnie zgubił skarpetkę. By ją
odnaleźć, rusza w podróż po swoim domu.

ciąg dalszy na str. 8
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STRAŻ MIEJSKA interweniowała
13.02.2021r. godz. 0.10 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od kobiety, która twierdziła,
że słyszy straszne krzyki mężczyzny z rejonu
ulicy Korczaka. W rejon ten natychmiast
skierowano patrol straży miejskiej. Funkcjo-
nariusze szybko zlokalizowali osobę leżącą
na drodze przy starych barakach. Mężczyzna
twierdził, że się przewrócił i doznał urazu
nogi. Na miejsce wezwano pogotowie ratun-
kowe, które przewiozło poszkodowanego do
szpitala.

15.02.2021r. godz. 7.44 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od opiekuna schroniska dla
bezdomnych przy ulicy Leśnej. Podopieczny
schroniska samowolnie opuścił to miejsce.
Problem polegał na tym, że był on bardzo
lekko ubrany, a na zewnątrz była bardzo ni-
ska temperatura. Mężczyźnie groziło wy-
chłodzenie. Informację tą natychmiast prze-
kazano patrolom straży miejskiej. Podopie-
czny schroniska o godzinie 8.45 został zlo-
kalizowana na ulicy Traugutta. Został prze-
wieziony do schroniska i przekazany opieku-
nowi.

15.02.2021r. godz. 18.21
Dyżurny Stra ży
Miejskiej w Świdni-
cy otrzymał od za-
niepokojonej kobie-
ty zgłoszenie, doty-
czące niecodziennej
sytuacji. Na przy-
stanku komunikacji
miejskiej przy ulicy
Wyszyńskiego star-
szy mężczyzna za-
czął się rozbierać.
Gdy na miejscu po-
jawili się strażnicy
osoba ta była już
bez spodni. Szybko
ustalono, że powo-
dem takiego zacho-
wania był alkohol
wypity w nadmier-
nej ilości. Ustalono
adres zamieszkania
córki starszego pa-
na. Mężczyzna zo-
stał tam przewiezio-
ny i oddany pod jej
opiekę.

16.02.2021r. godz. 8.42
Dyżurny Stra ży
Miejskiej w Świdni-
cy otrzymał zgło-
szenie od operatora
monitoringu wizyj-
nego dotyczące du-
żego nawisu lodo-
wego na budynku
numer 3 przy ulicy

Franciszkańskiej. W związku z faktem, że
istniało realne zagrożenie dla przechodniów,
patrol straży miejskiej zabezpieczył to miej-
sce i powiadomił administratora nierucho-
mości o zagrożeniu. O godzinie 10.10 nawis
lodowy został usunięty. Niestety, koło połud-
nia z dachu tego budynku zaczęły spadać
kawałki ludu. Konieczna była ponowna in-
terwencja administratora budynku.

16.02.2021r. godz. 15.59
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkanki Świdnicy, iż
w Parku Centralnym na zamarzniętym poto-
ku Witoszówka bawi się grupa dzieci. Fun-
kcjonariusze straży miejskiej potwierdzili
zgłoszenie. Na miejscu przeprowadzono roz-
mowę z dziećmi, wyjaśniono im jak niebez-
pieczna jest zabawa na zamarzniętych zbior-
nikach wodnych, nawet w sytuacji, gdy są
one płytkie.

16.02.2021r. godz. 18.27
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżące-
go przed brama budynku przy ulicy Niemce-
wicza. Skierowany na miejsce patrol po-
twierdził zgłoszenie. Mężczyzna w wieku
około 60 lat uskarżał się na silny ból nogi.
Prawdopodobnie doznał urazu na skutek
upadku. Na miejsce wezwano pogotowie ra-
tunkowe. Mężczyzna został przewieziony do
szpitala.Przypominamy, że w takich sytu-
acjach zgłoszenia należy bezwzględnie do-
konywać do Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego na numer 112. W przypadkach za-
grożenie życia czy też zdrowia każda minuta

ciąg dalszy ze str. 7
Kiedy rodzice jeszcze smacznie śpią, jego
własny dom okazuje się być zaczarowany.
Zwykłe przedmioty zaczynają mówić, a na-
wet śpiewać i tańczyć. Żeby dowiedzieć się,
gdzie podziała się jego zguba, Jaś wkracza w
świat ożywionych książek, słoików, zaba-
wek, naczyń i innych przedmiotów. Przy
okazji tej wyjątkowej podróży uczy się paru
prawd o szacunku dla otaczających go rze-
czy oraz o utrzymywaniu porządku w domu.
"Władca Skarpetek" to nie tylko spotkanie z
roztańczonymi i rozśpiewanymi przedmio-
tami codziennego użytku. To także podróż
przez świat pełen intrygujących dźwięków,
rytmów i muzyki, które towarzyszą bohate-
rowi oraz widzom przez cały spektakl.
Scenariusz i reżyseria: Jacek Timingeriu
Obsada:
Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczko-
wska, Patrycja Rojecka, Paweł Kuźma, Se-
weryn Mrożkiewicz
Czas trwania:  50 minut
Widownia 3+

ZMIANA TERMINU - [PIOTR BAŁ-
TROCZYK - Starość nie jest dla mięcza-
ków]
21.03.2021, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 65 zł

Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny,
być może nawet ważniejszy od końca. Choć
dobrze, gdy koniec jest równie miły jak po-
czątek. Zatem ważne, by dobrze zacząć. Bał-
troczyk zaczyna niebanalnie od: "Dobry
wieczór Państwu, nazywam się Piotr Bałtro-
czyk i jestem atrakcją, a Wy jesteście dla
mnie atrakcją, bez Was czułbym się jak w
domu, samotny i niepotrzebny".
To właściwie jedyny powtarzalny fragment
wieczoru, w którym macie szansę uczestni-
czyć. Co nastąpi po: "Dobry wieczór Pań-
stwu",  jest również zagadką dla Bałtroczy-
ka.
Inwigilowany przez nadobną dziennikarkę
(a jest na nadobność wrażliwy) przyznał kie-
dyś, że ma głowie jakieś 7 godzin monologu
i nieustanną zagadką jest dla niego, co wy-
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może decydować o skuteczności takiej inter-
wencji. 

16.02.2021r. godz. 18.58
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące grupy nieletnich
palących papierosy na terenie dworca auto-
busowego Centrum Przesiadkowego. Na
miejscu patrol zastał 5 nieletnich. Jedna z
tych osób paliła papierosa. Na miejsce wez-
wano prawnego opiekuna, któremu przeka-
zano podopiecznego oraz wyjaśniono przy-
czynę interwencji.

***
W minionym tygodniu zrealizowano  165

interwencji.  
info: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
ROZLICZ PIT 

W GMINIE ŚWIDNICA
Mieszkałeś w 2020 roku w gminie Świdnica.

Rozlicz deklarację PIT w naszej gminie. Twoje
pieniądze wrócą do Ciebie w postaci nowych
inwestycji. Przy rozliczaniu rocznego zeznania
podatkowego za 2020 rok pamiętajmy, że każdy
z nas ma realny wpływ na poprawę jakości życia
w swojej gminie.

Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT:
◆ wpisać adres Urzędu Skarbowego właściwe-

go dla danej gminy, w tym przypadku Urząd
Skarbowy w Świdnicy, ul. Marii Skłodo-
wskiej-Curie 1, 58-100 Świdnica;

◆ wpisać aktualny adres zamieszkania w GMI-
NIE ŚWIDNICA;

◆ wypełnić bezpłatnie zgłoszenie aktualizujące
ZAP-3 w części dotyczącej miejsca zamiesz-
kania i dołączyć je do zeznania podatkowego;

◆ przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście
swoje zeznanie roczne PIT wraz ze zgłosze-

niem aktualizacyjnym ZAP-3 do Urzędu
Skarbowego w Świdnicy, przy ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie 1, 58-100 Świdnica.
Pamiętajmy, że każdego roku z budżetu pań-

stwa ponad 38% wpływów z naszego podatku
dochodowego powraca do gminy, którą wskaże-
my w zeznaniu podatkowym. Środki te mogą być
przeznaczone między innymi na rozbudowę in-
frastruktury technicznej i drogowej, szkoły i
przedszkola, transport lokalny, rozwój kultury,
sportu i rekreacji.

Jakość życia w naszej gminie w znacznym
stopniu zależy od nas samych, dlatego, jeśli jesz-
cze tego nie zrobiłeś, zaktualizuj swoje dane w
zeznaniu podatkowym i wpisz Gminę Świdnica
jako swoje miejsce zamieszkania. Dziękujemy.

Chcesz poznać na co idą Twoje pieniądze,
zapraszamy do zapoznania się z prezentacją do-
stępną na gminaswidnica .nacoidamojepienia-
dze.pl

2 LATA TEMU ŚWIĘTOWAŁA
SWOJE SETNE URODZINY - DZIŚ
POSTANOWIŁA SIĘ ZASZCZEPIĆ

102-latka przyjęła drugą dawkę szczepienia
przeciw Covid-19 w Wiejskim Ośrodku Zdrowia
w Lutomi Dolnej. To jeden z dwóch punktów
szczepień na terenie gminy Świdnica.

W 2019 roku pani Helena Koprowska z Lu-
tomi Górnej obchodziła swój wyjątkowy jubile-
usz w otoczeniu rodziny, sąsiadów i zaproszo-
nych gości. Doczekała się 10 wnuków, 16 pra-

wnuków i 3 praprawnu-
ków. Geny długowie-
czności z pewnością od-
ziedziczyła po swoim
ojcu, który dożył 95 lat.
Sekretem pani Heleny
na długowieczność jest
z pewnością witamina
M czyli młodość, a do-
kładnie przebywanie w
otoczeniu młodych lu-
dzi. Pani Helenie udało
się stworzyć wielopoko-
leniowy dom. Dlatego
też dzisiejsze szczepie-
nie odbyło się przy
wsparciu najbliższej ro-
dziny.

KOLEJNE
EDUKACYJNE

GRY TERENOWE
NA MAPIE

GMINY
ŚWIDNICA 
Komorów, Mokrze-

szów, Opoczka, Mako-
wice, Gogołów to jedne
z ostatnich miejsc na
mapie gminy Świdnica,
w których pojawiły się
questy czyli edukacyjne
gry terenowe. Questy łą-
czą w sobie elementy
zabawy i nauki, poszu-
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ciąg dalszy na str. 13

bierze z tajemnych szufladek umysłu Bałtro-
czyk Estradowy.
Są wciąż dla siebie zagadką, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz większym przekona-
niem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mięczaków.
Z BE - jak uprzejmy był się wyrazić Janusz
Grzywacz - "słowa sypią się jak gówno z
barana".
BZ zazwyczaj milcząc okupuje przytulny
kącik w rogu, oddając się lekturze bądź na-
łogom, lub usiłując bezskutecznie oddać się
nadobnej dziennikarce, by w końcu jednak
wybrać nałóg, lekturę, czy gitarę.
Rządy zmieniają się, rozpada się Unia, a na tym
tle Bałtroczyk jawi się jak oaza stabilności.
Nie zmienia się od lat jego negatywny stosu-
nek do garniturów, które traktuje jak zawo-
dowe zło konieczne. Stały jest też bałwo-
chwalczy stosunek do ciężkich motocykli,
które ujeżdża w długich trasach. Wielbi ob-
razy Jana Stanisławskiego i akustyczne gita-
ry ze szlachetnego drewna, których twórcy
też byli Mistrzami. Wiele jest rzeczy, które
Bałtroczyka interesują . Od budownictwa
drewnianego na Warmii ukochanej, przez
nowe techniki szpachlowania, do przysta-
wek w Telecasterach.
Zobaczcie, co się przydarzyło Bałtroczyko-
wi, od czasu Waszego ostatniego z Nim spot-
kania.
Wszystko jest inspiracją
Tak powstają wciąż nowe fragmenty naro-
dowej epopei 
Posłuchajcie proszę kolejnej wersji opowie-
ści Piotra Bałtroczyka  .

ZMIANA TERMINU NA 10 KWIETNIA
2021 - [KABARET SMILE - "TU I TE-
RAZ"]
10.04.2021, godz.17:30 - 19:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 70 zł

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktualnymi
zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o zapo-
znanie się i przestrzeganie obowiązujących za-
sad zgodnych z WYTYCZNYMI DLA
UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWIDNIC-
KIM OŚRODKU KULTURY W ZWIĄZKU
Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19  oraz
wydrukowanie i wypełnienie OŚWIADCZE-
NIA , które należy przekazać obsłudze wraz z
biletem w dniu koncertu.
Program "Tu i Teraz" to wynik wielomiesię-
cznych obserwacji prowadzonych przez Ka-
baret Smile. Po wnikliwej analizie zebrane-
go materiału z #obserwujemywas, powstał
program ukazujący szeroki przekrój co-
dziennych sytuacji z życia zarówno typowe-
go "Seby" , jak również celebrytów z pier-
wszych stron gazet.
 Nowe perypetie w domu Bożenki i Merlina,
wpływ nowych technologii i mediów społe-
cznościowych na nasze życie, to tylko nieli-
czne tematy, które w zabawny sposób przed-
stawia w swoich skeczach Kabaret Smile.

www.expressem.eu
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BEZZWROTNA DOTACJA 
NA ZAŁOŻENIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
◆ Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie
106 osób młodych, wyłącznie biernych zawo-
dowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych
w Urzędzie Pracy, w wieku od 18 do 29 lat z
województwa dolnośląskiego (osoby fizycz-
ne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze
województwa dolnośląskiego w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnie-
nie po 01.03.2020 r., w zakładaniu i prowadze-
niu własnej działalności gospodarczej po-
przez: szkolenia umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podję-
cia i prowadzenia działalności gospodarczej
oraz poprzez udzielenie dotacji na utworzenie
przedsiębiorstw 100 z nich, a także poprzez
udzielenie wsparcia pomostowego w okresie
od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
◆ Uczestnicy

Grupa docelowa projektu to 106 osób (54
kobiety i 52 mężczyzn). Będą to osoby wyłącznie
bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestro-
wane w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z
województwa dolnośląskiego, które utraciły za-
trudnienie po 01.03 .2020 r. w tym osoby znaj-
dujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z orze-
czeniem o niepełnosprawności). Wsparcie skie-
rowane jest w szczególności do mieszkańców (w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miast średnich
lub miast tracących funkcje społeczno-gospodar-
cze, tj: Bielawy, Bolesławca, Dzierżoniowa, Gło-
gowa, Jawora, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry,
Kłodzka, Legnicy, Lubania, Lubina, Nowej Ru-
dy, Oleśnicy, Oławy, Polkowic, Świdnicy, Świe-
bodzic, Wałbrzycha, Ząbkowic Śląskich, Zgo-
rzelca i Złotoryi.
◆ Dofinansowanie z UE: 5 077 366,33 zł
◆ Lider projektu: Fundusz Regionu Wałbrzy-

skiego
◆ Partnerzy projektu: Fundacja Kobe, Stowa-

rzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsię-
biorczości
Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa ogła-

sza  nabór osób do 29 roku życia na dotację na
założenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji na:
https://www.siph.pl/bezzwrotna-dotacja-na-za-
lozenie-dzialalnosci-gospodarczej,ap494.html

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW Z BRANŻY

TURYSTYCZNEJ,
REKREACYJNO-SPORTOWEJ,

HOTELARSKIEJ,
GASTRONOMICZNEJ

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy od niemal
roku daje oparcie przedsiębiorcom cierpiącym z
powodu pandemii koronawirusa. Oferowane
przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
wsparcie uzupełnia rządowe tarcze finansowe i

na bieżąco jest modyfikowane, aby odpowiadać
na potrzeby i oczekiwania firm. Właśnie rusza
nowa pożyczka płynnościowa dla przedsiębior-
ców z branży turystycznej.

- Już blisko rok zmagamy się ze skutkami
pandemii koronawirusa. W tym czasie syste-
matycznie prezentowaliśmy kolejne formy
wsparcia dla firm i instytucji, które pomagają
nam walczyć z pandemią, ale też dla tych, którym
uniemożliwiła ona normalne funkcjonowanie.
Wartość przygotowanego przez samorząd woje-
wództwa wsparcia finansowego przekracza mi-
liard złotych - mówi marszałek Cezary Przybyl-
ski. - Cały czas wsłuchujemy się w potrzeby
przedsiębiorców. Kolejne formy pomocy są do-
stosowywane do ich oczekiwań - dodaje marsza-
łek.

Nowa pożyczka płynnościowa jest odpowie-
dzią na potrzeby sygnalizowane przez przedsta-
wicieli szeroko pojętej branży turystycznej. W
tym celu zmodyfikowano warunki, na których
udzielano pomocy już od kwietnia ubiegłego
roku. Do tej pory przedsiębiorcy mogli ubiegać
się o pożyczkę na sfinansowanie wydatków sta-
łych w wysokości do 180 000 zł z 5-pięcioletnim
okresem spłaty i oprocentowaniem od 0% bez
żadnych prowizji i opłat dodatkowych, a także z
możliwością rocznej karencji w spłacie rat kapi-
tałowych. Na tych zasadach do tej pory udzielo-
no 113 pożyczek na łączną kwotę ponad 12,6
miliona złotych.

Według nowych zasad, w odpowiedzi na
potrzeby przedsiębiorców branży turystycz-
nej, rekreacyjno sportowej, hotelarskiej i ga-
stronomicznej, firmy mogą ubiegać się o środ-
ki na pokrycie stałych miesięcznych wydat-
ków do kwoty 3 mln zł. Oprocentowanie wy-
nosi od 0% i 5-letnim okresem spłaty bez żad-
nych prowizji i opłat dodatkowych z możliwo-
ścią rocznej karencji w spłacie rat kapitało-
wych. Warunkiem udzielenia pożyczki jest
funkcjonowanie w ramach odpowiednich ko-
dów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Po-
krycie stałych miesięcznych wydatków nie
działa także wstecz, czyli obejmuje wydatki
powstałe po dniu złożenia wniosku.

O pożyczkę płynnościową można wystąpić
do Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki we
Wrocławiu, Agencji Rozwoju Regionalnego AR-
LEG w Legnicy, Dolnośląskiej Agencji Współ-
pracy Gospodarczej we Wrocławiu, Karkono-
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej
Górze i Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego we Wrocławiu.

- Turystyka i branże działające w jej obrę-
bie dotkliwie odczuły kryzys związany z pan-
demią koronawirusa. Zdajemy sobie sprawę ,
w jak trudnej sytuacji wciąż znajdują się przed-
siębiorcy z naszego regionu, dlatego oferuje-
my kolejną formę wsparcia. Dotychczas ponad
2 tysiące firm otrzymało dofinansowanie na
kwotę ponad 80,5 miliona złotych - mówi Pa-
weł Wybierała, Członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Dodatkowo od początku tego roku dostępna
dla przedsiębiorców jest pożyczka branżowa.

www.expressem.eu

Nie zabraknie również uwielbianych przez
widzów piosenek.
 #obserwujemywas nie kończy się tylko na
stworzeniu programu, ale jest częścią każde-
go występu, dlatego widz ma szansę stać się
"tu i teraz" bohaterem show, a nawet być
jego współtwórcą!
Sprawdź sam jak działa na Ciebie Kabaret
Smile - bądź "Tu i teraz"!

ZMIANA TERMINU - [KABARET ANI
MRU MRU]
23 maja 2021, godz. 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 60 zł- 70 zł

Ze względu na przedłużony czas zamknięcia
instytucji kultury organizator w uzgodnieniu
z wykonawcami zmuszony został do kolej-
nej zmiany terminu.  Występ Kabaretu Ani
Mru Mru został przeniesiony na 23 maja
2021 r.  godz. 20.00
Zakupione przez Państwa bilety zachowują
ważność na koncert o godz. 20.00, jeśli jed-
nak nie możecie Państwo uczestniczyć w
koncercie w jego nowym terminie otrzyma-
cie Państwo pełen zwrot środków. W spra-
wie zwrotów prosimy o kontakt telefoniczny
lub mailowy
Jednocześnie informujemy, że do sprzedaży
wprowadzone zostały bilety na drugi kon-
cert kabaretu, który odbędzie się również 23
maja 2021 r. o godz. 17.00.  Zapraszamy!

**********************************
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS

NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ
LITERACKĄ - ŚWIDNICA 2021

Celem konkursu jest możliwość profesjo-
nalnego wydania zgłoszonej do konkursu
autorskiej książki literackiej w oryginalnej,
atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.
REGULAMIN
Założeniem konkursu jest napisanie, zapro-
jektowanie i przygotowanie do druku auto-
rskiej książki literackiej (np. tomik, arkusz
poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w
zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyj-
nym graficznie i edytorsko opracowaniu.
Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej
książki literackiej przygotowanej zgodnie z
wizją autora.
1. Organizatorem konkursu jest Miejska
Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila
Norwida w Świdnicy.
2. W konkursie mogą brać udział autorzy,
którzy ukończyli 18. rok życia. Konkurs nie
jest anonimowy, prace należy podpisać
imieniem i nazwiskiem autora.
3. W konkursie biorą udział wyłącznie ilu-
strowane projekty książek. Na konkurs je-
den autor może nadesłać jedną zaprojekto-
waną i przygotowaną do druku autorską
książkę literacką, dotychczas niepublikowa-
ną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik,
arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań
itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym
wykonanym samodzielnie przez autora te-
kstu lub z udziałem innych osób.
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Może być ona przeznaczana na cele inwestycyj-
no-obrotowe dla przedsiębiorców z branż, które
najbardziej ucierpiały z powodu restrykcji wpro-
wadzanych w związku z COVID-19 (turystyka,
hotelarstwo, gastronomia).  Maksymalna kwo-
ta to 3 mln zł z 7-letnim okresem spłaty i
oprocentowaniem w zależności od wielkości
wkładu własnego przedsiębiorcy wg obecnych
stawek bazowych pomiędzy niespełna jedną
dziesiątą procenta do 1,19% (0,095%-1,19%)
bez żadnych prowizji i opłat dodatkowych z
możliwością rocznej karencji w spłacie rat ka-
pitałowych lub 6-co miesięcznych wakacji w
spłacie rat kapitałowo-odsetkowych. Od po-
czątku roku udzielono już pożyczek na kwotę
przeszło 3,5 miliona złotych. O pożyczkę bran-
żową  można wystąpić do Dolnośląskiego Par-
ku Innowacji i Nauki we Wrocławiu, Agencji
Rozwoju Regionalnego AGROREG w Nowej
Rudzie, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego w Jeleniej Górze i Sudeckiego Sto-
warzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w
Świdnicy.

Samorząd województwa uruchomił także je-
sienią ubiegłego roku wsparcie dedykowane
branży turystycznej. Skorzystało z niego przesz-
ło 2000 firm, a pomoc wartą przeszło 80 milio-
nów złotych koordynowała Dolnośląska Instytu-
cja Pośrednicząca.

- Na podstawie zgłaszanych przez małych i
średnich przedsiębiorców uwag do przygotowa-
nej przez nas oferty zdecydowaliśmy się zmody-
fikować ją pod ich potrzeby. W przyszłości nadal
będziemy monitorować sytuację i w razie potrze-
by szybko reagować aby spełnić oczekiwania
przedsiębiorców - wyjaśnia Sebastian Kącki,
Prezes Dolnośląskiego Parku Inwestycji i Nauki
- lidera konsorcjum udzielającego wsparcia fi-
nansowego przedsiębiorcom.

Przypominamy o...

PAKIET POMOCOWY 
DLA ŚWIDNICKICH

PRZEDSIĘBIORCÓW
Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29

stycznia uchwalone zostały trzy uchwały pomo-
cowe dla świdnickich przedsiębiorców w postaci
ulg i innego typu wsparcia dla lokalnych przed-
siębiorców, czyli:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków i budowli lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej

Zwolnienie dotyczy podatku od nierucho-
mości należnego za okres od 1 stycznia do 31
marca 2021 roku. Będzie się mógł o nie
ubiegać przedsiębiorca znajdujący się w gru-
pie objętej całkowitym zakazem prowadze-
nia działalności gospodarczej, wprowadzo-
nym Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
Dokumenty, tj. formularz covidowy wraz z
korektą deklaracji na podatek o nieruchomo-
ści (osoby prawne) lub korektą informacji
podatkowej (osoby fizyczne) będą przyjmo-
wane w terminie od wejścia w życie niniej-
szej uchwały do dnia 15 marca 2021 r.

Przedłużenie terminów płatności rat podatku
od nieruchomości

Dla pozostałych grup przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa pogorszeniu

4. Gatunek literacki i tematyka prac są do-
wolne.
5. Projekty należy przygotować w formacie
PDF z rozbarwieniem w profilu kolorysty-
cznym CMYK. Należy zachować bezpiecz-
ny margines - teksty nie powinny być bliżej
niż 6 mm od linii cięcia formatu A5. Wewnę-
trzny margines minimum 15 mm. Mapy bi-
towe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.
Format pracy konkursowej - A5, objętość do
120 stron razem ze stronami redakcyjnymi
oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustra-
cji). Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD
oraz wydrukować w 3 egzemplarzach.
6. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę
Zgłoszenia wraz z oświadczeniami niezbędny-
mi do przeprowadzenia konkursu. Kartę Zgło-
szenia należy pobrać ze strony internetowej
Organizatora www.mbp.swidnica.pl.
7. Jury przyzna tylko jedną nagrodę.
8. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne
wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej
książki literackiej w nakładzie 500 egz. (w
tym 200 egz. otrzyma autor) oraz nagroda
pieniężna w wysokości 3000 złotych.
9. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma
żadnego dodatkowego honorarium związa-
nego z publikacją książki.
10. Organizator zastrzega sobie prawo inge-
rencji w nagrodzony projekt książki związa-
ny ze stronami redakcyjnymi.

11
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na skutek spadku obrotów gospodarczych,
zaproponowano przedłużenie terminów płat-
ności rat podatku od nieruchomości do 30
czerwca 2021 roku. Aby uzyskać ulgę wy-
starczy złożyć formularz covidowy oraz
oświadczenie (do pobrania na stronie urzędu)
w terminie od wejścia w życie niniejszej
uchwały, a przed upływem terminu płatności
rat podatku od nieruchomości.

Ulgi  za najem, dzierżawę lub użytkowanie,
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miasto Świdnicy

Trzecią formą wsparcia jest odstąpienie od do-
chodzenia należności za najem, dzierżawę lub
użytkowanie, nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miasto Świdnicy lub jej jed-
nostek organizacyjnych, za okres od 1 stycznia
do 31 marca 2021 roku.  Ulga może wynieść:

◆ 100 % odstąpienia dla przedsiębiorcy, który
znajduje się w grupie przedsiębiorców obję-

tych całkowitym zakazem prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w czasie obowiązywa-
nia stanu epidemii (analogicznie jak przy
zwolnieniach z podatku od nieruchomości);

◆ 50% odstąpienia dla przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa pogorszeniu
na skutek spadku obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia COVID-19, o co
najmniej 50% w dowolnym miesiącu przypa-
dającym po 30 września 2020 roku w porów-
naniu do miesiąca poprzedniego lub analogi-
cznego miesiąca roku poprzedniego.
Aby ubiegać się o ulgę w należnościach cy-
wilnoprawnych należy złożyć formularz co-
vidowy i wniosek o odstąpienie od docho-
dzenia należności (do pobrania na stronie
urzędu) w terminie od wejścia w życie niniej-
szej uchwały do 15 marca 2021 roku.
Uchwały wejdą w życie z dniem ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.  

Aktualne informacje odnośnie oferowanych
form pomocy oraz procedur ich uzyskania można
znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy w zakładce Koronawirus - info
oraz pod numerami telefonów - tel. 74/ 856 28
91, 74/ 856 28 60, 605 762 069 i 502 431 874 w
godz. 7:30 do 15:30.

www.expressem.eu

11. Jury zastrzega sobie prawo do niewyło-
nienia zwycięzcy i tym samym niezakwali-
fikowania książki do druku i nieprzyznania
nagrody.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu na-
leży do Organizatora.
13. Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy prze-
słać listem poleconym lub dostarczyć osobi-
ście do dnia 31 marca 2021 roku na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkań-
ska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem
"KONKURS - ŚWIDNICA 2021".
14. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie na-
grody i promocja nagrodzonej książki nastąpi
w 2021 roku. Zawiadomienie o wynikach do
15 maja 2021 roku na stronie internetowej
Organizatora - www.mbp.swidnica.pl.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany terminów: zgłoszeń, rozstrzygnięcia
konkursu oraz promocji.
16. Zwrot prac nadesłanych na konkurs au-
torom, którzy wyrażą takie życzenie zazna-
czając odpowiednie pole w Karcie Zgłosze-
nia oraz wysyłka nagrodzonej książki nastą-
pi do 31 grudnia 2021 roku.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do
bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych
fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i
innych mediach w celach promocji konkur-
su bez powiadamiania autora.
18. Zgłoszenie do udziału w konkursie
przez nadesłanie pracy traktowane jest ja-
ko akceptacja wszystkich warunków regu-
laminu.
19. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail:
mbp@mbp.swidnica.pl

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

WYDARZENIA ON-LINE
Obejrzyj świdnickie  

rockowe premiery
Okres świąteczno-noworoczny zaowocował
rockowymi premierami. Świdnicki Ośrodek
Kultury rozpoczął kolejny sezon "Setki w
teatrze". Dostępne są już nagrania audio i
wideo zespołów Mindless oraz Oya.
Nazwa projektu pochodzi od metody pole-
gającej na nagrywaniu całego zespołu w tym
samym pomieszczeniu jednocześnie. Obec-
nie o wiele powszechniejsze i łatwiejsze jest
nagrywanie w studio każdego instrumentu i
wokalu osobno i komputerowe łączenie ich
przez realizatora w całość.
Za nami noworoczne premiery 3 utworów
zespołu Oya oraz świąteczne premiery 3
utworów zespołu Mindless. Nagrania dostę-
pne są na kanale Youtube: https://www.you-
tube.com/c/ŚwidnickiPrzeglądMuzyczny
oraz w sklepach i serwisach typu Spotify,
Tidal, iTunes, Amazon.
Udział w nagraniach jest bezpłatny i mogą
do niego zgłosić się zespoły, w których skła-
dzie znajdują się muzycy z powiatu świdnic-
kiego. Na drugą połowę stycznia zaplanowa-
ne są kolejne sesje z udziałem takich grup
jak Plethora (metal), Hortus (hard rock),
FanKlub (pop).

ciąg dalszy ze str. 11
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kiwań skarbu i radości odkrywania.
Czym są questy?
To gry terenowe polegające na poszukiwaniu

skarbów. Nie wymagają one obsługi ani znako-
wania w terenie, dlatego, w odróżnieniu od pod-
chodów lub gier miejskich, można w nie grać
niemal w każdej chwili. Podstawą zabawy jest
wędrówka trasą questu w terenie. Może to być
spacer po miejscowości, jazda rowerem przez
las, spływ rzeką czy zwiedzanie muzeum. Do
zabawy wystarczy ulotka lub darmowa aplikacja
mobilna Questy - Wyprawy Odkrywców. Ulotki
są dostępne w wybranych punktach informacji
turystycznej lub jako plik do pobrania ze strony
internetowej questy.org.pl. Czytając wierszowa-
ne wskazówki, uczestnik podąża questem w te-
renie i poznaje sekrety danego miejsca. Na końcu
drogi na odkrywców czeka "skarb - pojemnik
finałowy, a w nim pamiątkowa pieczątka i Księga
Questu. Odcisk pieczęci i wpis do Księgi po-
twierdzają przebycie trasy.

Dla kogo są Questy?
Oferta adresowa jest do:

◆ turystów i gości danej miejscowości
◆ grup szkolnych, rodzin z dziećmi
◆ mieszkańców regionu (by lepiej poznali

własną "małą ojczyznę")
Questy można przemierzać na trzy sposoby:
W terenie:

◆ z ulotką papierową wydrukowaną z portalu
www.questy.org.pl lub pobraną w np. w pun-
kcie informacji turystycznej,

◆ z bezpłatną aplikacją mobilną "Questy - Wy-
prawy Odkrywców" (dostępną bezpłatnie dla
systemu Android i iOS).
Wirtualnie:

◆ przechodząc on-line trasy oznaczone jako
"questy wirtualne, umieszczone na portalu
www.questy.org.pl

DOSTĘPNE QUESTY NA 
TERENIE GMINY ŚWIDNICA

◆ Strażacki quest w Burkatowie 
◆ Wyprawa nad Jeziorko Daisy 
◆ Tajemnice Śląskiej Doliny 
◆ Perełki Grodziszcza - najstarszej dolnoślą-

skiej wsi 
◆ Z nurtem Bystrzycy 
◆ Śladami Emila Krebsa - śląskiego geniusza z

Opoczki 
◆ Ścieżkami historii w Komorowie 
◆ Historyczna wyprawa po Mokrzeszowie
◆ Ekologiczna wyprawa w Boleścinie
◆ Malarskie impresje w Makowicach
◆ Szlakiem Bitwy pod Lutomią
◆ W cieniu holenderskiego wiatraka w Gogo-

łowie

GMINA ŚWIDNICA ZDOBYŁA 
III MIEJSCE NA DOLNYM ŚLĄSKU

W POWSZECHNYM 
SPISIE ROLNYM 2020

W Konkursie Prezesa GUS na gminę o naj-
wyższym odsetku spisanych gospodarstw rol-
nych w kanale samospisu, gmina Świdnica zajęła
III miejsce na Dolnym Śląsku. Nagrody Gmin-
nym Komisarzom Spisowym (burmistrzom i
wójtom) zwycięskich gmin: wręczyła osobiście
dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
pani Halina Woźniak.

30 listopada 2020 r. zakończony został Po-
wszechny Spis Rolny 2020 - najważniejsze ba-
danie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10
lat. W gminie Świdnica spisaliśmy 100% gospo-
darstw rolnych.

Nagrody w Konkursie Prezesa GUS otrzy-
mali: Niechlów I miejsce + nagroda specjalna,
Wiązów - II miejsce, gmina wiejska Świdnica -
III miejsce, Stare Bogaczowice - IV miejsce,
Domaniów - V miejsce

Otrzymane nagrody rzeczowe w postaci
sprzętu komputerowego (tablety, komputery sta-
cjonarne, pendrive, power banki)  zostaną prze-
znaczone na bieżące wsparcie pracy i obsługi
klientów w Urzędzie Gminy Świdnica.

REGION
NOWE POŁĄCZENIE LOTNICZE 
Z WROCŁAWIA DO CHORWACJI

Nowość w Porcie Lotniczym Wrocław. W
letnim rozkładzie znajdzie się Split. Połączenie
uruchomi w czerwcu tania linia lotnicza WizzAir.
Można już rezerwować bilety. Są także inne no-
wości, poza rozkładem lotów.

Pierwszy lot z Wrocławia do Splitu zaplano-
wano 20 czerwca. Połączenie będzie realizowane
raz w tygodniu - w niedzielę - zgodnie z harmo-
nogramem: wylot z Wrocławia o godzinie 17.30,
lądowanie w Splicie o godz. 19.10; wylot ze
Splitu o godz. 19 .50, lądowanie we Wrocławiu
o godz. 21.30. W systemie rezerwacyjnym online
przewoźnika są dostępne bilety. Ceny zaczynają
się od 121 zł* za podróż w jedną stronę. - Latem
Polacy na nowo odkrywali Chorwację. Był to
bardzo popularny kierunek. Wiele osób pojecha-
ło tam na wakacje samochodem. W tym roku, z
uwagi na nowe połączenie lotnicze, Chorwacja
może być jeszcze bardziej zachęcająca - przewi-
duje Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego
Wrocław. W tegorocznym letnim rozkładzie pra-
wdopodobnie znajdzie się także inna nadmorska
miejscowość w Chorwacji - Zadar. To z kolei
kierunek z siatki lotów taniej liniiRyanair. Pier-
wsze loty zapowiedziane są na lipiec.
Rozkład coraz bogatszy

Położony nad Adriatykiem Split to druga po
Burgas nowość ogłoszona w Porcie Lotniczym
Wrocław w ostatnich tygodniach. Takie informa-
cje można traktować jako zwiastun dobrego se-
zonu. Wiele wskazuje na to, że letni rozkład
lotów z Wrocławia będzie bogaty w kierunki i
urozmaicony. O to ze wszystkich sił stara się
zarówno Port Lotniczy Wrocław, jak i linie lotni-
cze, które coraz śmielej mówią o wznawianiu
połączeń. - Wraz z przewoźnikami intensywnie
pracujemy nad rozkładem. Na pewno znajdą się
w nim popularne kierunki wakacyjne na połud-
nie Europy. Nie zabraknie połączeń obsługiwa-
nych przez przewoźników sieciowych do mię-
dzynarodowych portów przesiadkowych, z któ-
rych skorzystają też osoby podróżujące służbo-
wo. Będą także czartery do znanych i lubianych
kurortów- zapowiada Cezary Pacamaj, wicepre-
zes Portu Lotniczego Wrocław. - Na oficjalne

potwierdzenie rozkładu trzeba poczekać, ale je-
steśmy dobrej myśli. Optymistycznie patrzymy
w przyszłość i wierzymy, że podróżowanie bę-
dzie w kolejnych miesiącach coraz bardziej do-
stępne - dodaje. 

Letni rozkład lotów zacznie obowiązywać
pod koniec marca. Gdy tylko będzie w pełni
gotowy i potwierdzony, Port Lotniczy Wrocław
poinformuje o tym pasażerów. Obecnie w planie
są takie kierunki od tanich linii lotniczych jak
m.in.Alicante, Malaga , Teneryfa, Girona pod
Barceloną, Faro, Palermo, Neapol, Kreta, Larna-
ka, Bari, Burgas, Londyn, Oslo, Kijów, Zadar i
Spli t. Rozkład uzupełnią  połączenia od
przewoźników sieciowych oraz kierunki czarte-
rowe. Lista może sięzmieniać, więc na ostatecz-
ną trzeba jeszcze trochę poczekać. Dwie ostatnie
nowości wprowadzone przez WizzAir - Split i
Burgas - pozwalają mieć nadzieję, że kierunków
będzie przybywać.
Inne nowości: testy i bramki

Port Lotniczy Wrocław wprowadza nowości
nie tylko do rozkładu lotów. Od początku lutego
udostępnił szybkie testy antygenowe wszystkim
pasażerom wylatującym z Wrocławia. Wcześniej
korzystały z nich tylko osoby podróżujące do
Amsterdamu. Chęć wykonania takiego testu
zgłasza sięobsłudze lotniska w punkcie pomiaru
temperaturyprzy wejściu do terminalu.

Szybkie testy antygenowe mogą wykonać bez-
pośrednio na lotnisku także pasażerowie przylatu-
jący spoza strefy Schengen. Punkt diagnostyczny
znajduje się przed przekroczeniem granicy polskiej.
To oznacza, że negatywny wynik testu - zgodnie z
Rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2020 roku, po
nowelizacji 22 stycznia 2021 roku - umożliwia
zwolnienie z 10-dniowej obowiązkowej kwaran-
tanny. - Szybkie testy cieszą się dużym zaintereso-
waniem i aprobatą także wśród pasażerów odlatu-
jących, ponieważ są dużym udogodnieniem ze
względu na łatwą procedurę, szybkość uzyskania i
wiarygodność wyniku, jak również z uwagi na
przeprowadzenie testu bezpośrednio na lotnisku.
Obserwujemy, że wielu podróżnych korzysta z tej
możliwości - mówi Dariusz Kuś.

Innym rodzajem testu, który można wykonać
w Porcie Lotniczym Wrocław, jest genetyczny
test metodą Real Time-qPCR. Punkt diagnosty-
czny znajduje się przed terminalem - na specjal-
nie wydzielonym do tego celu parkingu B. Z tych
testów może skorzystać każdy, niekoniecznie
przed lub po zakończeniu podróży lotniczej.

Kolejną nowością są bramki do automatycz-
nej kontroli dokumentów w strefie Non Schen-
gen. Port Lotniczy Wrocław ma od niedawna 8
takich bramek: po 4 w hali odlotów i przylotów.
Dzięki tej ważnej inwestycji kontrola dokumen-
tów przebiega szybciej, a ruch pasażerów płyn-
niej. Oficjalna prezentacja bramek miała miejsce
na początku lutego.

W terminalu niezmiennie mają zastosowanie
specjalne zasady bezpieczeństwa i obsługi po-
dróżnych. Osobom wchodzącym mierzona jest
temperatura. W środku obowiązuje nakaz zasła-
niania ust i nosa, a także zasada zachowania
dystansu. W terminalu rozmieszczone są dozow-
niki z płynem do dezynfekcji. Zalecana jest re-
gularna dezynfekcja rąk. Pasażerowie są na bie-
żąco informowani, jak bezpiecznie korzystać z
terminalu. Informacje są m.in. wyświetlane na
ekranach, a ponadto udzielają ich pracownicy
Portu Lotniczego Wrocław. 

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

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

BARAN Spodziewałeś się dużego proble-
mu, a tymczasem wszystko świetnie się po-
układało. Na drugi raz nie panikuj. W pracy
nareszcie coś się ruszy i opuści Cię zniechę-
cenie. W najbliższych dniach rodzina bę-
dzie dla Ciebie dużym oparciem i powo-
dem, dla którego z ochotą rzucisz się w wir
obowiązków.
BYK Pomimo, iż Twoja sytuacja finanso-
wa nie wygląda najlepiej, będziesz miał
dobry nastrój i energię do działania. Za-
pragniesz zmian w swoim życiu. Za-
czniesz planować jakieś ważne wydarze-
nie. Niestety, nie będzie okazji do spotkań
towarzyskich. Weekend spędzisz więc w
domu.
BLIŹNIĘTA Twoje kłopoty z pieniędzmi
mają charakter przejściowy. Musisz być do-
brej myśli i rozglądać się za pracą. Przy
odrobinie wysiłku z pewnością coś znaj-
dziesz. Sprawy rodzinne świetnie się ułożą.
W sobotę oczekuj na kogoś bliskiego, kto za
Tobą tęskni. Spędzicie miłe chwile na
szczerych rozmowach.
RAK Kontakty z rodziną przyniosą Ci wie-
le radości. Przekonasz się, że warto więcej
czasu spędzać z bliskimi. Poczujesz się na-
prawdę potrzebny. W pracy przybędzie Ci
nowych zadań do wykonania. Będziesz
miał trochę żalu do szefa, że tak Cię obarcza.

Twój wysiłek zostanie jednak uczciwie wy-
nagrodzony.
LEW Nie poddawaj się przygnębieniu.
Wkrótce Twoja sytuacja się zmieni i będziesz
miał więcej przyjemności i rozrywek. Nad-
miar obowiązków zostanie rozładowany. Ktoś
spod znaku Wagi zaproponuje Ci jakąś cieka-
wą pracę. Dokładnie przemyśl tę ofertę. Wąt-
pliwości skonsultuj z partnerem.

PANNA Nie musisz robić rzeczy, na które
nie masz ochoty. Nie oglądaj się, co powie-
dzą inni ludzie. Opinie znajomych nie mogą
decydować o Twoim życiu. Wszystko sobie
zaplanuj zgodnie z tym, co dyktuje Ci serce.
W pracy wszystko się dobrze ułoży. Nie
masz się czym martwić.
WAGA Postaraj się wykazać więcej dobrej
woli, a Twoje stosunki z otoczeniem znacz-
nie się poprawią. Czasami musisz pójść na
kompromis, bo inaczej będziesz miał sa-
mych wrogów. Wkrótce osiągniesz jakieś
dodatkowe dochody. Będziesz z tego bar-
dzo zadowolony. Nie zapomnij o zapłaceniu
rachunków, które zaczęły już się piętrzyć.

SKORPION Będziesz dużo rozmyślał nad
wprowadzeniem zmian w swoim życiu za-
wodowym. Ktoś podsunie Ci pewien po-
mysł, który bardzo Cię zainteresuje. Twoja
rodzina będzie bardzo sceptycznie do tego
nastawiona. W przyszłym tygodniu bę-
dziesz planował wydatki związane z jakąś
ważną uroczystością.
STRZELEC W tym tygodniu czeka Cię
jakaś fantastyczna, miła niespodzianka. Bę-
dziesz miał doskonały humor i ogromną
chęć do działania. Postaraj się w tym wszy-
stkim zachować trzeźwe myślenie. Nie
śpiesz się z niczym. Pomału zapłacisz swoje
zobowiązania finansowe.
KOZIOROŻEC Popełniłeś jakiś błąd i te-
raz się tym martwisz. Zastanów się jak go
naprawić. Z pewnością znajdziesz wyjście
z sytuacji. Nadchodzące dni będą sprzyjały
kontaktom towarzyskim. Będziesz miał
okazję do przedyskutowania swoich poglą-
dów  z przyjaciółmi. Postaraj się nie narzu-
cać im swojej woli.
WODNIK To będzie dobry tydzień. Zała-
twisz sprawy urzędowe, z którymi już dłu-
go się borykasz. Osiągniesz jakieś dodat-
kowe dochody i będziesz mógł sobie po-
zwolić na dodatkowe wydatki. W domu
nadal będzie panowała zgoda i wzajemna
życzliwość. W pracy nie nastąpią żadne
komplikacje.
RYBY Nie rozmyślaj już nad tym co się
wydarzyło. Musisz wyciągnąć wnioski i dalej
iść do przodu. Czasu nie cofniesz. Na przy-
szłość nie ulegaj wpływom innych. Ktoś spod
znaku Strzelca zrobi Ci miłą niespodziankę.
Będziesz zaskoczony biegiem wydarzeń w
nachodzących dniach. Daj ponieść się emo-
cjom.

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

 N A U K A 

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

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10434 19,50 garsoniera, ogrzewanie infrared, parter,
130.000 zł
10390 31,60 m kw., pokój dzienny z aneksem + sypial-
nia, II piętro, ogrzewanie miejskie 200.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, po kompleksowym remoncie 319.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, garaż 340.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko stand-
ard, 190.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, 269.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje,  dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 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, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
419.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
10440 52.13 m kw., 2 pokoje III piętro, ogrzewanie
gazowe, 365.000 zł + 30.000 zł garaż w podziemiu
0-6489 60,06m kw. 3 pokoje, IV piętro, ogrzewaniemiej-
skie 345.000 zł
10393 61 m kw., 3 pokoje, IIIpiętro, ogrzewaniemiejskie
315.000 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
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagodniku,
46,10 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe
155.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 130.000 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, 100.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 250.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
002184 WM 50 m kw., dwa pokoje, I piętro, ogrzewanie
miejskie oś. Zawiszów 1.500 zł
0-6205 WM 53,55 m kw., 2 pokoje, III piętro, oś. Zawi-
szów 1.350 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
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
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/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  - 2.118.600 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:
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia
+ zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
0-6470 97,70 m kw., lokal użytkowy, sala sprzedaży +
magazyn + zaplecze socjalne, 2.700 zł + 653 zł czynsz
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I
piętro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum 449.000 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 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biu-
rowe + 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, 750.000 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
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6532 dom wolnostojący z warsztatem, działka 15,53
a, Kraszowice, 450.000 zł
0-6522  150 m kw., działka 4,44 a, Kraszowice, do
remontu, 400.000 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
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia,
okolice Świdnicy 490.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

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

http://www.nowak-az.pl


http://www.lo3.net.pl

