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W skrócie...
UWAGA!
W zwia˛zku z sytuacje˛ epidemiologiczna˛ imprezy moga˛ zostać odwołane. W zwia˛zku z
tym należy upewnić sie˛ czy dana impreza
odbe˛dzie sie˛.
"ŚWIDNICKIE ŚRODOWISKO LITERACKIE. POECI"
do 31.03.2021
Na placu z dzikami obok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy można ogla˛dać
wystawe˛ zatytułowana˛ "Świdnickie środowisko literackie. Poeci". Wystawa, stworzona przy okazji I Biesiady Poetyckiej organizowanej przez biblioteke˛, przedstawia wybrane sylwetki świdnickich poetów.
Wste˛p wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP
ALCHEMIA TEATRALNA: "Sułkopodobni" [słuchowiska]
do 31.03.2021, godz. 18:00
Aby uaktywnić w czasie pandemii grupe˛
dorosłych alchemików postanowiliśmy wykorzystać ich głosy w cyklu nagrań audio
nawia˛zuja˛cych do konwersacji słynnego
duetu Kowalewski-Lipińska. Okazało sie˛,
że wszyscy czekali na hasło do działania,
toteż teksty stworzone przez alchemiczke˛
Mariole˛ Mackiewicz zacze˛ły żyć...
Miejsce: online, organizator: ŚOK
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MIASTO WESPRZE
RESTAURATORÓW
Władze Świdnicy ponownie wespra˛ świdnickich przedsie˛biorców. Tym razem restauratorzy
zostana˛ zwolnieni z jednej z trzech rocznych rat
opłaty za sprzedaż alkoholu, spożywanego na
miejscu. W pia˛tek, 5 marca radni miejscy przyje˛li
uchwałe˛ w tej sprawie.
Przedsie˛biorcy zwolnieni zostana˛ z opłaty
drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021roku. A tym, którzy wnieśli ja˛ jednorazowo za cały
rok, przyzna sie˛ zwrot tej raty.
- Uchwała ta, to odpowiedź na apel przedstawicieli branży gastronomicznej. Ogłoszenie w
Polsce stanu zagrożenia epidemicznego , a naste˛pnie stanu epidemii spowodowało, że szereg
przedsie˛biorców z dnia na dzień pocza˛tkowo
ograniczyło prowadzona˛ przez siebie działalność, a naste˛pnie praktycznie zaprzestało jej

Przypomnijmy, że przedsie˛biorcy moga˛ korzystać z miejskiego pakietu, pomocowego, czyli: zwolnienia z podatku od nieruchomości , przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz ulg za najem, dzierżawe˛ lub
użytkowanie nieruchomości stanowia˛cych własność Gminy Miasto Świdnica.
To dodatkowe wsparcie, wprowadzone
uchwałami Rady Miejskiej Świdnicy, jako reakcja na negatywne dla przedsie˛biorców skutki pandemii. Osoby i firmy prowadza˛ce działalność gospodarcza˛ moga˛ oczywiście korzystać z innych ustawowych form wsparcia, wynikaja˛cych mie˛dzy innymi z ordynacji podatkowej.
Aktualne informacje odnośnie oferowanych
form pomocy oraz procedur ich uzyskania można
znaleźć na stronie internetowej Urze˛du Miejskiego w Świdnicy w zakładce "Koronawirus - info"
oraz pod numerami telefonów - tel. 74 856 28 91,
74 856 28 60 oraz 605 762 069 w godzinach od
7:30 do 15:30.

WSPARCIE DLA POGORZELCÓW
Z GMINY DOBROMIERZ
Radni Rady Miejskiej w Świdnicy poparli
proponowany przez władze Świdnicy projekt

WYSTAWA "TAJEMNICE MUZEALNYCH KOLEKCJI"
do 25.04.2021
Wste˛p wolny, miejsce: Rynek 37, 58-100
Świdnica, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa
10. LEICA STREET PHOTO
do 02.04.2021
Dziesia˛ty już rok z rze˛du 67 Leica Gallery
Warszawa organizuje konkurs szeroko rozumianej tzw. fotografii ulicznej. Efektem
końcowym jest wystawa - jej premiera miała
miejsce 30 stycznia 2021 r., w warszawskiej
siedzibie Galerii, a jej prezentacja w Świdnickim Ośrodku Kultury naste˛puje bezpośrednio po niej.
Wste˛p darmowy, miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, organizator: ŚOK
KONKURS RECYTATORSKI "ŚWIDNICKI PEGAZIK"
18.03-19.03.2021, godz. 10:00
W zwia˛zku z sytuacja˛ pandemiczna˛ w kraju
Kłodzki Ośrodek Kultury zrezygnował z organizacji Dolnośla˛skiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK w br. Świdnicki Ośrodek Kultury postanowił podtrzymać tradycje˛
konkursowa˛ w ograniczonym zakresie, aby
szlachetna sztuka recytacji nie poszła w zapomnienie.
Miejsce: ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK
KONKURS NA PALME˛ WIELKANOCNA˛
19.03.2021, godz. 15:00
Nawia˛zuja˛c do polskiej tradycji przygotowania palm wielkanocnych i świe˛cenia ich

prowadzenia. Sytuacja ta powoduje gwałtowne pogorszenie kondycji finansowej przedsie˛biorców. Rezygnacja z cze˛ści tej opłaty to kolejna forma wsparcia - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Kwota, która nie wpłynie do budżetu miasta,
na podstawie złożonych deklaracji, może wynieść około 40 tys. zł.

uchwały o przekazaniu finansowego wsparcia
dla gminy Dobromierz. Pienia˛dze w wysokości
7000zł przeznaczone zostana˛ na likwidacje˛ skutków pożaru budynku wielorodzinnego w Czernicy, do którego doszło w ubiegłym roku. Dwie
rodziny straciły wówczas dach nad głowa˛ oraz
dobytek życia. Władze Gminy Dobromierz
zwróciły sie˛ z apelem do Prezydent Świdnicy

R E K LAMA
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S³awomir Zerka
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ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)
tel. 74 851 42 35, 601 299 327
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

grza³ki
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worki do odkurzaczy do szycia

... oraz wiele innych czêœci
do sprzêtu AGD

www.eldomik.pl
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o pomoc dwóm rodzinom poszkodowanym w
pożarze. Podobny apel trafił także do innych
samorza˛dów. Tragedia, do której doszło w Czernicy w grudniu ubiegłego roku pozbawiła ich
miejsca zamieszkania oraz praktycznie całego
dobytku. W wyniku pożaru doszcze˛tnie spalona
została jedna kondygnacja budynku, dwie kolejne zostały nadpalone, a reszta została zalana
woda˛. Rozmiar szkód jest ogromny, a możliwości finansowe poszkodowanych rodzin oraz gminy ograniczone.
- Gora˛co apeluje˛ do wszystkich, którzy chca˛
i maja˛ możliwość przyjścia z pomoca˛, by nie
pozostali oboje˛tni na los ludzi dotknie˛tych nieszcze˛ściem. Mam nadzieje˛, że wspólnymi siłami
uda nam sie˛ przywrócić te rodziny do pełnowartościowego życia - czytamy w apelu Wójta
Gminy Dobromierz, Jerzego Ulbina skierowanego do władz Świdnicy.
W ramach samorza˛dowej solidarności Miasto Świdnica przekaże pomoc finansowa˛ Gminie
Dobromierz w kwocie 7000 zł. Pienia˛dze te przeznaczone zostana˛ na sfinansowanie szerokiego
frontu robót budowlanych zwia˛zanych z ewentualna˛ odbudowa˛ spalonego budynku lub budowa˛
nowego.
- Nasze wsparcie w tej sytuacji jest oczywiste. Chcemy pomóc władzom Dobromierza w
odbudowie domu dla pogorzelców. W tych trudnych chwilach każda pomoc dla poszkodowanych rodzin jest cenna i pozwala im powoli wracać do normalności - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Uchwałe˛ o przekazaniu finansowego wsparcia dla pogorzelców z Gminy Dobromierz radni
podje˛li jednomyślnie.
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RUSZA REMONT
ULICY WROCŁAWSKIEJ
Do końca listopada potrwa remont ulicy
Wrocławskiej, który realizowany be˛dzie w
dwóch etapach, na odcinku od ul. Wodnej do ul
. Rzeźniczej i naste˛pnie od ul. Rzeźniczej do ul.
Ła˛cznej. Prace rozpocze˛ło już Świdnickie Przedsie˛biorstwo Wodocia˛gów i Kanalizacji, które na
pocza˛tek wymieni poniemiecki wodocia˛g żeliwny na kilkudziesie˛ciometrowym odcinku ul.
Wodnej, po stronie nieparzystej.
Równocześnie rozpoczna˛ sie˛ roboty drogowe polegaja˛ce na regulacji linii krawe˛żnika drogowego i poprawie odwodniania jezdni, które
realizować be˛dzie Świdnickie Przedsie˛biorstwo
Budowy Dróg i Mostów. Po odtworzeniu konstrukcji wszystkich wykopów, drogowcy wykonaja˛ nowa˛ nawierzchnie˛ jezdni. Planuje sie˛, że
pierwszy etap robót wodocia˛gowych i drogowych potrwa do końca czerwca.
Na remontowanym odcinku ulicy Wrocławskiej dla Etapu 1 (od ul. Wodnej do Rzeźniczej)
od 15 marca wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z przejazdem od ul. Rzeźniczej do
ul. Wodnej, z zawe˛żeniem pasa ruchu do trzech
metrów. Ruch w kierunku przeciwnym zostanie
pokierowany objazdami, jak dla drogi wojewócia˛g dalszy na str. 4

w kościele Świdnicki Ośrodek Kultury po
raz szesnasty zaprasza do wzie˛cia udziału w
konkursie palm wielkanocnych - zgłoszenia
do 19 marca.
Miejsce: ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK
PIOTR BAŁTROCZYK
21.03.2021, 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
MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLA˛SKA
W MUAY THAI
28.03.2021, godz. 10:30
Mistrzostwa Dolnego Śla˛ska w Muay Thai
w kategoriach: dzieci, kadet, junior, senior,
weteran. Wydarzenie bez udziału publiczności.
Miejsce: Hala OSiR Zawiszów, organizator:
Fighter Klub Kaczmarek & Grodowski
ŻABCIA I ROPUCH - SPEKTAKL FAMILIJNY
28.03.2021, godz. 16:00 - 17:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
SPEKTAKL FAMILIJNY "ŻABCIA I ROPUCH" w wykonaniu TEATRU LALKI I
AKTORA W WAŁBRZYCHU
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury
KABARET SMILE
10.04.2021, godz. 17:30
Przeniesione z 7 maja.Program "Tu i Teraz"
to wynik wielomiesie˛cznych obserwacji
prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wnikliwej analizie zebranego materiału z #obserwujemywas, powstał program ukazuja˛cy
szeroki przekrój codziennych sytuacji z życia zarówno typowego "Seby", jak również
celebrytów z pierwszych stron.
Wste˛p 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

www.taxi-swidnica.pl

XVI Dolnośla˛ski Konkurs Keyboardowy
"MISTRZ KLAWIATURY"
30.04.2021, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy do wzie˛cia udziału
w XVI Dolnośla˛skim Konkursie Keyboardowym "Mistrz Klawiatury". Tegoroczna edycja odbe˛dzie sie˛ online.
Wste˛p wolny, miejsce: www.mdk.swidnica.pl, organizator: MDK
KABARET ANI MRU MRU
23.05.2021, godz. 20:00
Kabaret Ani Mru Mru w najnowszym cyrkowym programie! Cirque de Volaille - ewi-
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dentnie miało być Voila, no ale jest jak jest
Dlatego serwujemy rolade˛ humoru, oczywiście nie wieprzowa˛, z solidna˛ porcja˛ prawdziwej satyry w środku! Nie kroić bo pryśnie masłem tfu - śmiechem! :)
Wste˛p 70/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: ŚOK
**********************************

MUZEUM OTWARTE DLA
ODWIEDZAJACYCH !
Od 2 lutego br. Muzeum Dawnego Kupiectwa jest ponownie otwarte dla turystów
indywidualnych.
Prosimy o przestrzeganie zasad zwiedzania
zwia˛zanych z obowia˛zuja˛cym reżimem sanitarnym
- limit odwiedzaja˛cych - 1 osoba na 15 m
kw.,
- wejście do muzeum wyła˛cznie w maseczkach zasłaniaja˛cych usta i nos,
- zachowanie dystansu pomie˛dzy osobami,
minimum 2 metry,
- dezynfekcja ra˛k przy wejściu do obiektu,
- czas zwiedzania: od wtorku do pia˛tku w
godzinach od 10.00 do 16.00, a w sobote˛ i
niedziele˛ od 11.00 do 17.00.
Do odwołania pozostaje zawieszona możliwość zwiedzania grupowego oraz organizowania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych z udziałem grup.
**********************************
Wybrane...
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zjazd do ulicy Saperów, dalej kontynuacja ul.
Wrocławska˛ po normalnej trasie przejazdu).
Czas odjazdu autobusów linii nr 7 zostanie
przyspieszony na wszystkich przystankach poprzedzaja˛cych objazd o 5 minut.
- dla linii 52
(trasa objazdu: od skrzyżowania ulic Saperów /Wrocławska, przejazd ul. Wrocławska˛ do
skrzyżowania z ul. Wodna˛, przejazd ul. Wodna˛
{przystanek zaste˛pczy}, dalej po normalnej trasie przejazdu). Z obsługi na linii nr 52 wyła˛czone
zostana˛ przystanki przy ul. Rzeźniczej i ul. MieszkaI.
Przewiduje sie˛, że zmiany te obowia˛zywać
be˛da˛ do końca czerwca.

dzkiej nr 379, w dwóch pe˛tlach - jedna przez ul.1
Maja i ul. Waleriana Łukasińskiego do ul. Esperantystów, a druga poprzez ul. Wodna˛ i ul. Kliczkowska˛. Nie be˛dzie możliwy również wjazd w
ulice˛ Rzeźnicza˛ (w kierunku ul. Mieszka I na
skrzyżowaniu ulic Wrocławska/Rzeźnicza). Dojazd do ul. Mieszka I poprowadzony be˛dzie ul.
Wrocławska˛ i ul. Wodna˛.
Po zakończeniu tego etapu prac w takim
samym cyklu technologicznym rozpoczna˛ sie˛
prace na etapie drugim, na odcinku mie˛dzy ul .
Rzeźnicza˛, a skrzyżowaniem z ul. Ła˛czna˛, o
czym poinformujemy z odpowiednim wyprze-

Według wste˛pnych zapowiedzi rza˛du w perspektywie unijnej 2021 - 2027Dolny Śla˛sk, Wielkopolska i Mazowieckie maja˛ dostać najmniej
pienie˛dzy ze środków w ramach RPO w przeli-

dzeniem.
Koszt robót drogowych to ponad 580 tysie˛cy
złotych, z czego prawie 113 tys. zł stanowi wkład
Świdnickiego Przedsie˛biorstwa Wodocia˛gów i
Kanalizacji, reszta jest finansowana ze środków
Dolnośla˛skiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Od 15 marca trasy linii autobusów komunikacji miejskiej nr 7, 41,43 i 52 ulegna˛ zmianie:
- dla linii 7, 41 i 43 (kierunek Szarych Szeregów)
(trasa objazdu: od skrzyżowania ulic Wrocławska /1 Maja, przejazd do ulicy Kościelnej,

czeniu na jednego mieszkańca. Samorza˛dy Dolnego Śla˛ska, szczególnie obszaru Sudetów, nie
wyrażaja˛ zgody na tak niesprawiedliwa˛ w ich
opinii alokacje˛. Do tego grona 5 marca doła˛czyli
radni Świdnicy, przyjmuja˛c na sesji apel, zaproponowany przez prezydent, Beate˛ Moska-Słaniewska˛.
Obniżenie środków z RPO wynika z dynamicznego rozwoju i przekroczenia wskaźnika 75%
wartości PKB najdynamiczniej rozwijaja˛cych sie˛
regionów Polski. Zmniejszenie środków w perspektywie 2021 - 2027 dotyczy Dolnego Śla˛ska,
Mazowsza i Wielkopolski, a to efekt tego, iż

ŚWIDNICCY RADNI APELUJA˛
O UNIJNE ŚRODKI Z RPO

KONKURS RECYTATORSKI "ŚWIDNICKI PEGAZIK"
18.03-19.03.2021, godz. 10:00
Miejsce: ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK
W zwia˛zku z sytuacja˛ pandemiczna˛ w kraju
Kłodzki Ośrodek Kultury zrezygnował z organizacji Dolnośla˛skiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK w br.
Świdnicki Ośrodek Kultury postanowił podtrzymać tradycje˛ konkursowa˛ w ograniczonym zakresie, aby szlachetna sztuka recytacji nie poszła w zapomnienie. Organizujemy
konkurs recytatorski ŚWIDNICKI PEGAZIK dla uczniów szkół podstawowych w
kategoriach:
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Wrocław, Warszawa i Poznań to w ostatnich latach "lokomotywy" województw. Wiadomo było
od dawna, iż unijne regulacje spowoduja˛ obniżenie środków z RPO, jednak szacowano, że be˛dzie
to około 30%. Samorza˛dowcy zdumieni sa˛ informacja˛, iż może to wynieść ponad 60%. W cyfrach
wygla˛da to w ten sposób, iż alokacja dla Dolnego
Śla˛ska
870 mln euro to zaledwie 303 euro na osobe˛.
To najniższy wskaźnik w Polsce. Nawet zwie˛kszenie o 143 mln, co zapowiada w tej chwili
jeden z przedstawicieli zarza˛du Urze˛du Marszałkowskiego, to wcia˛ż stanowi kwote˛ dużo niższa˛
niż 2,5 miliarda, jakie Dolny Śla˛sk wykozystał w
perspektywie 2014 - 2020. Tymczasem region
świe˛tokrzyski z alokacja˛ 1,1 mld euro to 894 euro
na jednego mieszkańca. Województwo warmińsko-mazurskie otrzymać ma 1,228 mld euro, a to
oznacza 874 euro na osobe˛.
Gminy południa Dolnego Śla˛ska obawiaja˛
sie˛, że taki podział środków wpłynie bardzo negatywnie na niwelowanie różnic rozwojowych
mie˛dzy słabiej a intensywniej rozwijaja˛cymi sie˛
obszarami. Sta˛d samorza˛dowcy kieruja˛ swoje
apele i wysta˛pienia do Rza˛du, Komisji Europejskiej czy polskich przedstawicieli w Europarlamencie. Świdnicki apel jest jednym z takich głosów.
Treść apelu Rady Miejskiej w Świdnicy w
sprawie konieczności podje˛cia działań prowadza˛cych do zmiany zaproponowanego budżetu
unijnego dla Dolnego Śla˛ska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20212027:
"RadniRadyMiejskiejŚwidnicywyrażaja˛gł
e˛bokie zaniepokojenie niezrozumiała˛ oraz szkodliwa˛ dla Dolnego Śla˛ska propozycja˛ podziału
funduszy z Unii Europejskiej wramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20212027. Przewidziana w ramach propozycji budżetu unijnego dla Dolnego Śla˛ska kwota w wysokości ok. 4 mld zł (870 mln euro)jest o 6 mld zł
mniejsza w stosunku do kwoty, która˛ jako RPO
dla Dolnego Śla˛ska mieliśmy do dyspozycji w
latach 2014-2020 (czyli ok. 2,2 mld euro). W
naszej ocenie, planowana wysokość alokacji
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środków unijnych dla Dolnego Śla˛ska jest raża˛co
krzywdza˛cai budza˛ca niepokój.Nie uwzgle˛dnia
dynamicznego rozwoju oraz potrzeb naszego regionu. Należy podkreślić, że Województwo Dolnośla˛skie w skali kraju ma jedno znajwie˛kszych
wewne˛trznych, subregionalnych zróżnicowań
rozwojowych. Subregiony sudeckie, zamieszkiwane przez ponad 1,2 mln ludności notuja˛ najniższe wskaźniki rozwojowe PKB per capita w
stosunku do średniej unijnej.
Raża˛coniska alokacja środków na Regionalny Program Operacyjny nie daje szansy na realizacje˛ dalszych projektów prorozwojowych wsubregionach sudeckich, posiadaja˛cych mniejsze
zasoby inwestycyjne i obcia˛żonych wobecnym
okresie programowania wyższym poziomem
współfinansowania projektówwwysokości 30%
wkładu własnego. Jeżeliobecna propozycja podziału środkówzostanie zaakceptowana, to Województwo Dolnośla˛skie otrzyma jedne z najniższych środków w kraju na Regionalny Program
Operacyjny na lata 2021-2027 w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w porównaniu z innymi województwami w Polsce.
Zmniejszona kwota w latach 2021-2027
ograniczy możliwości aplikacji o dotacje na projekty realizowane przez nasze Miasto w ramach
ZIT.Świdniczanie w perspektywie finansowej UE
na lata 2014-2020 najcze˛ściej korzystali z RPO
dla Dolnego Śla˛ska. Doroku 2020 do dofinansowania zostało wybranych ok. 96 wniosków na
ła˛czna sume˛ dotacji 129.194.278,56 zł, z czego
dotacja dlaGminy Miasto Świdnica wynosiła
63.235.174,11zł, a dla podmiotów gospodarczych 21.710.278,69 zł. Ubytków tych nie zniweluje możliwość aplikowania o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który z założenia miał być oddzielnym wsparciem dedykowanym regionom górniczym.
cia˛g dalszy na str. 6

młodsi: klasy IV,V,VI SP
starsi: klasa VII i VIII SP
Przesłuchania Miejskie odbe˛da˛ sie˛:
kategoria młodsi: 18 marca (czwartek) 2021
r. o godz. 10.00
kategoria starsi: 19 marca (pia˛tek) 2021 r. o
godz. 10.00
w Świdnickim Ośrodku Kultury, Rynek 43,
sala lustrzana
Każda˛ ze szkół reprezentuje do 3 wykonawców. Karty zgłoszeń należy dostarczyć osobiście najpóźniej do dnia 10 marca 2021 r.
do siedziby Świdnickiego Ośrodka Kultury,
Rynek 43, Świdnica lub mailem: m.kozłowski@sok.com.pl
Wszelkie informacje na temat konkursu
ŚWIDNICKI PEGAZIK można uzyskać w
Świdnickim Ośrodku Kultury u p. Mariusza
Kozłowskiego , tel. 74 851 56 54, kom. 605
821 750.

OTWARTE MISTRZOSTWA
DOLNEGO ŚLA˛SKA MUAYTHAI
IFMA - 28 marca 2021 Świdnica
Organizator: Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek Grodowski. Patronat:Polski Zwia˛zek
Muaythai, Prezydent Miasta Świdnica Pani
Beata Moskal-Słaniewska. Miasto Gospodarz:Świdnica
Partner Główny: Trener Reprezentacji Polski Muaythai dzieci i kadetów Dawid Polok
Impreza towarzysza˛ca:
Festiwal Muaythai Przeciw Narkotykom
UWAGA: W Mistrzostwach moga˛ brać
udział tylko zawodnicy i zawodniczki z
aktualnymi licencjami zawodniczymi (rocznymi dla klubów zrzeszonych i jednorazowymi dla niezrzeszonych).
Przypominamy również, że wszyscy zawodnicy i zawodniczki biora˛cy udział w Mistrzostwach, zgodnie z wytycznymi naszej światowej federacji IFMA moga˛ zostać poddani testom antydopingowym zarówno podczas zawodów jak też przed ich rozpocze˛ciem oraz po
ich zakończeniu. Po szczegółowe informacje
dotycza˛ce substancji i środków zabronionych
odsyłamy na strone˛: https://www.antydoping.pl/lista-substancji-zabronionych/
TERMIN
27 marca 2021
Dawna szkoła podstawowa nr 105 ul Folwarczna 2, sala gimnastyczna.
rejestracja i ważenie godz. 18:00 - 21:00
28 marca 2021
Hala Sportowa, ul. Gala Anonima 1; 58-100
Świdnica
rejestracja i ważenie godz. 8:00 - 9:30 adres:
losowanie, zebranie trenerów godz. 10:00
rozpocze˛cie turnieju godz. 10:30
oficjalne otwarcie godz. 11:00
MIEJSCE zawodów: Hala Sportowa, ul. Gala Anonima 1; 58-100 Świdnica
ZGŁOSZENIA
Zainteresowane startem kluby prosimy o
wysłanie zbiorczej listy zawodników i za-
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wodniczek na e-mail biuro@muaythai.pl,
podaja˛c w mailu informacje według poniższego schematu:
Imie˛ i nazwisko, klub, kategoria wiekowa
(oraz data urodzenia), kategoria wagowa.
Jan Kowalski, Fighter Świdnica, senior,
01.01.1990, -75kg.
UWAGA ! PODANIE WSZYSTKICH DANYCH JEST OBOWIA˛ZKOWE! (zgłoszenia niekompletne nie be˛da˛ publikowane na
liście startowej)
W tej samej kategorii wagowej i wiekowej
można zgłosić maksymalnie 2 zawodników/zawodniczek z tego samego klubu. Nie
ma rozstawiania zawodników w drabince.
Kategoria wagowa jest rozgrywana w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 zawodników/ zawodniczek.
Zawodników/zawodniczek be˛dzie można rejestrować do 21 marca 2021 do godziny 24:00
- po tym terminie zgłoszenia nie be˛da˛ możliwe
INFORMACJE
Sprze˛t ochronny do walki zapewnia organizator (akceptowalne marki to Wesing, MTG,
FBT, Dragon Do).
Zawodnik musi posiadać - spodenki muaythai, koszulke˛ na ramia˛czkach (niebieska˛ i
czerwona˛), ochraniacz krocza (metalowy),
ochraniacz szcze˛ki, bandaże bokserskie (bawełniane, zakaz używania plastrów!).
Koszulki tylko na ramia˛czkach!
Ochraniacz krocza TYLKO METALOWE
- wia˛zane (zgodnie z przepisami IFMA).
Obowia˛zkowy mongkom - WŁASNY (klubowy).
WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH
- posiadanie ksia˛żeczki sportowo-lekarskiej
lub zaświadczenia od lekarza z aktualnymi
badaniami z wpisem "zdolny do treningów i
startów w zawodach w dyscyplinie muaythai";
- ubezpieczenie NNW z data˛ ważności pokrywaja˛ca˛ sie˛ z data˛ turnieju;
- w przypadku zawodników i zawodniczek
niepełnoletnich podpisana zgoda rodziców
do udziału w turnieju;
- wypełniony oryginał formularza zgłoszeniowego (do oddania przy rejestracji na Hali).
OPŁATY
Licencja roczna 40 zł od zawodnika/zawodniczki (dla osób wcześniej nie posiadaja˛cych
licencji na rok 2021) dla klubów zrzeszonych lub licencja jednorazowa na te konkretne zawody dla zawodników niezrzeszonych.
UWAGA: Licencje musza˛ być opłacone
przez system iMuaythai przed rozpocze˛ciem
zawodów. Nie be˛dzie możliwości płatności
na miejscu.
Opłata startowa 50 zł od zawodnika/zawodniczki płatna przez system iMuaythai.
KATEGORIE WIEKOWE i WAGOWE
na stonie:
http://pzmuaythai.pl/?p=3174&fbclid=Iw
AR3Guvw9gwOwiiXhxJw32YHW5-_4I
HWu13aFpbfxGSUXycy9-q820DrsVXE
Kontakt do organizatora:
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cia˛g dalszy ze str. 5
My, Radni Świdnicy, apelujemy do Rady Ministrów iPrezesa Rady Ministrów opodje˛cie
natychmiastowych działań niweluja˛cych dyskryminacje˛ w kierunku zwie˛kszeniaalokacji w ramach RPO dla Dolnego Śla˛ska na lata 20212027, zuwzgle˛dnieniem przede wszystkim wyzwań społeczno-gospodarczych irealnych potrzeb rozwojowych. Wyrażamy nadzieje˛, iż ostateczna wysokość budżetu dla naszego województwa be˛dzie wyższa oraz dopasowana do potrzeb
rozwojowych województwa dolnośla˛skiego,
atakże mieszkańcówobusubregionów sudeckich,
w tym mieszkańców Świdnicy. Oczekujemy kwoty
porównywalnej co najmniej z budżetem, jakim
dysponowało nasze województwo w ostatnich 7
latach."

DOLNY ŚLA˛SK - WSPÓLNA SPRAWA
50 gospodarzy metropolii, miast i miasteczek
z Dolnego Śla˛ska podpisało sie˛ w poniedziałek
we Wrocławiu pod deklaracja˛ założycielska˛ nowego stowarzyszenia samorza˛dowego "Dolny
Śla˛sk - Wspólna Sprawa". Samorza˛dowcy stawiaja˛ na współprace˛, której głównym celem jest
szeroko rozumiana poprawa jakości życia mieszkańców małych ojczyzn na Dolnym Śla˛sku. Chodzi m.in. o rozwój infrastruktury drogowej, pozyskiwanie dodatkowych środków na inwestycje
i zwie˛kszanie potencjału regionu. Jednocześnie
członkowie stowarzyszenia sprzeciwiaja˛ sie˛ poste˛puja˛cym od kilku lat konsekwentnym próbom
centralizacji kraju.
- Jesteśmy mieszkańcami Dolnego Śla˛ska,
którym współobywatele powierzyli troske˛ o
swoje małe wspólnoty. Czujemy sie˛ odpowiedzialni za ten pie˛kny region. Jesteśmy po to, by
służyć. Mieszkańcom Dolnego Śla˛ska. Naszym
wspólnym miastom, gminom, powiatom, całemu
regionowi. Działamy wspólnie - pod tymi słowa-
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mi w poniedziałek (1 marca) podpisało sie˛ 50
burmistrzów, prezydentów i wójtów z Dolnego
Śla˛ska. Wśród nich znaleźli sie˛ m.in. prezydenci
Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Świdnicy i Legnicy, burmistrzowie Strzelina, La˛dka
Zdroju, Za˛bkowic Śla˛skich czy wójtowie Walimia, Długołe˛ki i Malczyc. W sumie w miejscowościach samorza˛dowców, którzy współtworza˛
nowe stowarzyszenie mieszka ponad 1,5 mln
Dolnośla˛zaków (na 2,9 mln mieszkańców całego
województwa).
- Projekt, o którym rozmawiamy nie jest
przeciwko komukolwiek. Jest projektem za. Za
budowaniem wspólnoty wbrew podziałom, za
szukaniem tego, co nas ła˛czy, wbrew temu, co
mogło nas dzielić w przeszłości, za wspólna˛ praca˛ - powiedział, otwieraja˛c spotkanie samorza˛dowców, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia Obserwujemy kolejne procesy centralizacyjne i
trzeba powiedzieć , że sa˛ one raczej skutkiem
pewnego planu na inna˛ Polske˛. Inna˛ niż ta, w
której chcielibyśmy żyć i pracować, inna˛ niż ta,
która˛ chcielibyśmy zostawić naszym dzieciom,
inna˛ wreszcie od tej, do której da˛żyła Solidarność
i wyrośli z niej ojcowie założyciele nowego samorza˛du - zwracał sie˛ prezydent Wrocławia do
zgromadzonych na Stadionie Wrocław.
Samorza˛dowcy chca˛ oprzeć swoje działania
na trzech filarach: zdrowiu, bezpieczeństwie i
wygodzie - rozumianej jako poprawa jakości życia na Dolnym Śla˛sku.
Podczas spotkania założycielskiego Roman
Szełemej, prezydent Wałbrzycha, tak tłumaczył
powody zawia˛zania stowarzyszenia: - Jesteśmy
razem nie dla pienie˛dzy i nie ze strachu. Wre˛cz
odwrotnie - mamy odwage˛ walczyć o sprawy
naszych małych ojczyzn. Mieszkańców naszych
miast i miasteczek. Jesteśmy razem, bo nam zależy i ważne sa˛ dla nas takie przymioty jak demokracja, wolność, samorza˛d.
Prezydent Wałbrzycha odniósł sie˛ także do
sytuacji ogólnopolskiej: - Nie możemy być oboje˛tni na to, co sie˛ dzieje w kraju. Nie możemy
udawać, że próby centralizacji państwa nas nie
dotycza˛. Musimy działać. I po to powstało nasze
stowarzyszenie - argumentował.
Na sali, wśród kilkudziesie˛ciu samorza˛dowców, znaleźli sie˛ ludzie maja˛cy różne orientacje
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polityczne. Samo stowarzyszenie nie jest natomiast ruchem politycznym, choć jak zwracano
uwage˛ podczas inauguracyjnego spotkania, gospodarze dolnośla˛skich miast i miasteczek nie
wykluczaja˛ wzie˛cia udziału w demokratycznych
wyborach. - Dzisiaj rozpoczynamy wspólny
marsz - dla dobra naszych mieszkańców - podkreślano.
- Chcemy silnego Dolnego Śla˛ska, silnych
społeczności, silnej współpracy samorza˛dowej komentowała Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. - Tworzymy wspólnie stowarzyszenie, bo chcemy współpracować jeszcze ściślej, bo nie boimy sie˛ powiedzieć , że tworzymy
świetna˛ drużyne˛ samorza˛dowa˛. Ale jesteśmy tu
przede wszystkim dla naszych mieszkańców,
którzy w Świdnicy mówia˛ mi wprost, że musze˛
dla nich walczyć, że musimy działać w szeroko
poje˛tym interesie mieszkańców naszych wspólnot - dodawała.
W deklaracji programowej stowarzyszenia
nawia˛zano także do styczniowego wydarzenia,
gdy najwie˛ksze samorza˛dy Dolnego Śla˛ska zaje˛ły wspólne stanowisko w sprawie docelowego
układu najważniejszych poła˛czeń drogowych w
regionie (nowy korytarz A4 i S5):
- Uważamy, że poła˛czenia drogowe maja˛ nie
tylko po prostu poprawiać jakość i szybkość
przemieszczania sie˛, ale przede wszystkim
mocniej wia˛zać południe i północ regionu.

lek. med. Bogus³aw Cichoñ
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Chcemy proponować i realizować wie˛cej podobnych, wspólnych inicjatyw, w różnych
dziedzinach. Chcemy również zabiegać o taki
podział środków zewne˛trznych, zwłaszcza z
Unii Europejskiej, który uwzgle˛dni zarówno
trudne problemy i specyfike˛ południa, jak i
rosna˛ce wyzwania, przed którymi stoja˛ subregiony północy - Wrocławski Obszar Metropolitalny i Zagłe˛bie Miedziowe - czytamy w
deklaracji.
- Władze w naszych małych ojczyznach, poprzez samorza˛dowców, sprawuja˛ nasi mieszkańcy. Dlatego ten kto nie szanuje burmistrzów czy
wójtów, nie szanuje mieszkańców. Dla nas, przy
realizacji projektów, barwy partyjne nie maja˛
znaczenia - przekonywała Dorota Pawnuk, burmistrz Strzelina. Podkreślała też: - I jesteśmy
skuteczni. W czasie pandemii to samorza˛dy pokazały sprawność. To my byliśmy pomocni seniorom i wszystkim tym, którzy potrzebowali
pomocy. Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy
razem. Ba˛dźmy razem!
cia˛g dalszy na str. 8

Akupunktura
Zielarstwo
Dermatolog
Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
œroda, pi¹tek 16.oo - 18.oo
www.akupunktura.org.pl
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Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek Grodowski, Saperów 15/1, 58-100 Świdnica, tel.
532 323 818
Pytania można również kierować do:
Dawid Polok - trener Reprezentacji Polski
Muaythai tel. 888 767 877
ŻABCIA I ROPUCH - SPEKTAKL FAMILIJNY
28.03.2021, godz. 16:00 - 17:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
SPEKTAKL FAMILIJNY "ŻABCIA I ROPUCH" w wykonaniu TEATRU LALKI I
AKTORA W WAŁBRZYCHU
"ŻABCIA I ROPUCH" - to pełna poczucia
humoru prosta opowieść o przyjaźni dwóch
płazów - żywiołowej Żabci i pesymistycznego
Ropucha, którzy wspieraja˛ sie˛ w codziennych
sytuacjach i problemach. Wszystkie działania
zawsze inicjuje Żabcia, głównie po to, by podnieść na duchu swojego przyjaciela, służa˛c mu
rada˛, pomoca˛ i ciepłym słowem.
Oprócz perypetii dwójki przyjaciół, poznamy także losy takich postaci, jak: Ślimak,
który bezustannie dba o swoja˛ figure˛, Żółw
- wiekowy pan, czuwaja˛cy nad porza˛dkiem
w przedstawionym mikroświecie, zawadiacka Mucha, która produkuje perfumy oraz
poluja˛cy na nia˛ Nietoperz.
Bohaterowie żyja˛ w harmonijnym świecie
zgodnie z wyznaczonym przez nature˛ rytmem, gdzie wspólne spe˛dzanie czasu jest
najwie˛ksza˛ rzecza˛ na świecie, a troska o
szcze˛ście drugiej osoby czyni ten świat jeszcze pie˛kniejszym.
Spektakl ŻABCIA I ROPUCH ma uświadomić najmłodszym odbiorcom, jakie
wartości w życiu sa˛ naprawde˛ istotne. To
historia nie tylko o przyjaźni i odpowiedzialności, ale także o odkrywaniu siły
empatii i szacunku, jakim powinniśmy darzyć drugiego człowieka. Spektakl z pewnościa˛ nauczy, że wymienione cechy sa˛
najbardziej poża˛danymi i właściwymi, by
po prostu żyło sie˛ lepiej.
Dla widzów od 3 lat
Czas trwania: 50 min.
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AK

www.expressem.eu

www.expressem.eu

8

Samorza˛dowcy współtworza˛cy stowarzyszenie sprzeciwiaja˛ sie˛ rza˛dowym propozycjom
podziału środków z Unii Europejskiej na lata
2021-2027.
- Jeśli ten podział zostanie zrealizowany, Dolny Śla˛sk be˛dzie najbardziej poszkodowanym
regionem w Polsce. Można powiedzieć: zostanie
cia˛g dalszy ze str. 7
ukarany za sukcesy w dotychczasowym inwespsychologicznych
Maria Haracz - Da˛browska.
towaniu pienie˛dzy z Unii Europejskiej - mówił
podczas spotkania Jacek Sutryk, prezydent Ze wzgle˛dów bezpieczeństwa odbe˛dzie sie˛ ono
Wrocławia. Jednocześnie zebrani samorza˛dow- online - na platformie ZOOM - w dniach 1 i 8
cy mocno opowiadali sie˛ za członkostwem Polski kwietnia w godzinach od 14.00 do 19.00. - Dzie˛ki szkoleniu każdy z kandydatów be˛dzie mógł
w strukturach Unii Europejskich.
- Jesteśmy wybierani w wyborach bezpo- nauczyć sie˛ lepiej rozumieć role˛ rodzica zaste˛średnich i bezpośrednio odpowiadamy przed na- pczego. To też niejako zaproszenie do poje˛cia tej
szymi mieszkańcami. Wszystko sie˛ jednak koń- niezwykłej roli - zache˛ca Maria Haracz - Da˛broczy, gdy ktoś wywiera na nas naciski finansowe. wska. Szkolenie skierowane jest do mieszkańA za taki nacisk uważam zaproponowany podział ców powiatu świdnickiego a udział w nim jest
środków w RPO. A nasi mieszkańcy mówia˛ całkiem bezpłatny. By jednak sie˛ zgłosić koniewprost, że nie chca˛ polityki w naszych miastach czne jest wypełnienie ankiety.
Poniżej zała˛czamy link, po wejściu wyświetli
i miasteczkach. Chca˛ po prostu dobrych gospodarzy - dodawał Roman Kaczmarczyk, burmistrz sie˛ jej treść. Odpowiedzi, po kliknie˛ciu przycisku
"wyślij" zostana˛ automatycznie przesłane do
La˛dka Zdroju.
- Nasze spotkanie to pewien pocza˛tek. Po- koordynatora projektu, czyli Powiatowego Cencza˛tek ruchu z pozytywnym programem dla na- trum Pomocy Społecznej.
https://docs.google
szego regionu. Ruchu szukaja˛cego porozumień i
dialogu. Ruchu otwartego na wszystkich podzie- .com/forms/d/1L83H4Ey_nqP795zsVVLm_eHs
9h9GsyGhCr1S2ByE_J8/viewlaja˛cych nasze ideały oraz gotowych do pracy i
form?fbclid=IwAR0d1Lx5hN54dialogu - zakończył swoje przemówienie prezyrh6FvwoK23p53ckr6JX5DgXPDeXdent Wrocławia. A Jerzy Łużniak, prezydent JegxdRy5JP Km4cAixbaA&edit_requested=true
leniej Góry, dodał: - To my, samorza˛dowcy, słuchaja˛c swoich mieszkańców, be˛dziemy i chcemy
POWIATOWE ZRZESZENIE LZS
decydować o tym jak wygla˛dać maja˛ nasze małe
ojczyzny. Nasz głos jest i powinien być bardzo
W ŚWIDNICY ZAPRASZA
wyraźnie słyszalny. Dla dobra mieszkańców DoPowiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły
lnego Śla˛ska.
Sportowe zapraszaja˛ na
Adres strony: www.dolnyslaskwspolnaspra- cykl zawodów w tenisie
wa.pl
stołowym. Pierwszym
wydarzeniem sa˛ OtwarPCPR informuje...
te Mistrzostwa Świdnicy w Tenisie Stołowym,
WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM
które odbe˛da˛ sie˛ 20 marSZKOLENIU
ca 2021 r. w godz. od
Myślisz, by zostać rodzina˛ zaste˛pcza˛? Zasta- 10.00 do 18.00 na Hali
nawiasz sie˛ czy to dla Ciebie? Powiatowe Cen- Zawiszów, przy Szkole
trum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu Aka- Podstawowej nr 1 w
demia Rozwoju współfinansowanego ze środ- Świdnicy, przy ulicy
ków Europejskiego Funduszu Społecznego, or- Galla Anonima 1a.
ganizuje bezpłatne szkolenie, dzie˛ki któremu leDrugim wydarzepiej zrozumiesz role˛ rodzica zaste˛pczego oraz niem jest Turnieju Tenibyć może zechcesz podja˛ć sie˛ tej wyja˛tkowej sa Stołowego VI Strefy
funkcji.
Wałbrzyskiej. XXII DoSzkolenie pod nazwa˛ ,,Rodzicielstwo zaste˛- lno śla˛sk ich Igrzysk
pcze - blaski i cienie" prowadzić be˛dzie dyrektor LZS - Mieszkańców
Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii Wsi i Miast 2021. Tur"PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicz- niej odbe˛ dzie sie˛ 28
nego, trener i superwizor treningów i warsztatów marca 2021 r. w Dobromierzu (Środowiskowa
Hala Sportowa w Dobromierzu przy szkole
podstawowej), o godz.
10.00.

JAKUB
NAGRODZONY
PRZEZ
MINISTRA
EDUKACJI
Jakub Pawłowski
absolwent II Liceum
Ogólnokształca˛cego im

Stefana Banacha (z 2018 roku), aktualnie student
Inżynierii kwantowej Wydziału Podstawowych
Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
otrzymał Stypendium MENiN m.in. za publikacje˛ "Is independence necessary for a discontinuous phase transition within the qvoter model?"
(czasopismo "Entropy") oraz udział w projekcie
Narodowego Centrum Nauki "Agent-based modeling of opinion dynamics based on the psychological models of social influence".
Kuba ukończył klase˛ matematyczno-fizyczna˛ w 2018. Uzyskał świetne wyniki na egzaminie
maturalnym (Stypendium Starosty dla najlepszych maturzystów) Jakub Pawłowski był laureatem XI Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki oraz uzyskał dobry wynik w etapie okre˛gowym Olimpiady Je˛zyka Angielskiego.
W MDK...

XVI DOLNOŚLA˛SKI KONKURS
KEYBOARDOWY "MISTRZ
KLAWIATURY" - ONLINE
Serdecznie zapraszamy do wzie˛cia udziału w
XVI Dolnośla˛skim Konkursie Keyboardowym
"Mistrz Klawiatury". Tegoroczna edycja odbe˛dzie
sie˛ online. Celem konkursu jest popularyzacja nauki
gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych w klasie keyboard, kształtowanie i uaktywnienie artystycznego amatorskiego ruchu muzycznego, możliwość konfrontacji swoich umieje˛tności
wśród rówieśników, doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego i promowanie najlepszych i najciekawszych wykonawców

www.expressem.eu

9

Termin przesyłania prezentacji: do 18 kwietnia 2021 r. na adres: dzialimprez@mdk.swidnica.pl
Rozstrzygnie˛cie konkursu: 30 kwietnia 2021
r. na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w
Świdnicy oraz na Fanpage.
Regulamin za tydzień w rubryce "Imprezy..."
W MBP...

ŚWIDNICKIE ŚRODOWISKO
LITERACKIE. POECI
Na placu z dzikami obok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy można ogla˛dać wystawe˛ zatytułowana˛ "Świdnickie środowisko literackie. Poeci". Wystawa, stworzona przy okazji
I Biesiady Poetyckiej organizowanej przez biblioteke˛, przedstawia wybrane sylwetki świdnickich poetów. Sa˛ to m.in. Tamara Hebes, Teresa
Wagilewicz czy Barbara Elmanowska.
OSiR informuje...

OTWARTE MISTRZOSTWA
ŚWIDNICY W TENISIE STOŁOWYM
20 marca zapraszamy na MISTRZOSTWA
ŚWIDNICY W TENISIE STOŁOWYM.
Organizatorem imprezy jest Powiatowe
Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w
Świdnicy a współorganizatorem Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji . W turnieju prawo uczestnictwa posiada każdy zawodnik zgłoszony elektronicznie lub uzupełniony w dniu mistrzostw do godziny 9:45. Zapisy droga˛ elektroniczna˛ rozpoczna˛
sie˛ 1 marca od godz. 12.00 a zakończa˛ 15 marca do
godz . 24.00. Zgłoszenia należy wysyłać na adres
mailowy: imprezy@osir.swidnica.pl. Turniej podzielony be˛dzie na trzy kategorie wiekowe osobno
dla kobiet i me˛żczyzn: do 34 lat, od 35 do 49 lat
oraz powyżej 50 lat.

Mistrzostwa rozpoczna˛ sie˛ w niedziele˛ 20
marca o godz. 10.00 a rozgrywane be˛da˛ na Hali
Zawiszów przy ul. Galla Anonima 1a.
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem zamieszczone be˛da˛ na stronie:
www.osir.swidnica.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy przy możliwych zmianach dotycza˛cych obostrzeń epidemiologicznych.
Polonia informuje...

PORAŻKA W CHORZOWIE
Apetyt był duży, ale tym razem nie udało sie˛.
Polonia Stal Świdnica przegrała 0:3 z 14-krotnym mistrzem Polski, drużyna˛ Ruchu Chorzów.
Był to pierwszy mecz inauguruja˛cy runde˛ wiosenna˛ rozgrywek makroregionalnej III ligi.
Inauguruja˛cy mecz w Chorzowie od samego
pocza˛tku był dużo trudniejszy dla gości, którzy
do meczu z liderem rozgrywek podchodzili jako
zespół zamykaja˛cy stawke˛ III ligi. Mimo znacznej różnicy poziomów mie˛dzy zespołami, pocza˛tkowo nie było widać jednoznacznej przewagi. Piłkarze Ruchu dłużej utrzymywali sie˛ przy
piłce i zdecydowanie to oni byli zespołem, który
rozgrywał i szukał swoich szans w ataku pozycyjnym. Świdniczanie jednak całkiem dobrze
ustawiali sie˛ w defensywie i bronia˛c na swojej
połowie nie pozwalali na wiele przeciwnikom.
Ruch choć nie miał łatwego zadania potrafił
znaleźć luki w obronie rywala i wymieniaja˛c
szybko podania dostać
sie˛ pod bramke˛ ochraniana˛ przez Szawaryna.
Po jednej z takich akcji
padł również gol otwieraja˛cy wynik tego spotkania. Szybkie rozegranie doprowadziło do
faulu Diduszki w polu
karnym, a to w konsekwencji do rzutu karnego. Do piłki ustawionej
na jedenastym metrze
podszedł, pod nieobecność Idzika, Mokrzycki i pewnym strzałem
w lewy, dolny róg bramki wyprowadził on swój
zespół na jednobramkowe prowadzenie.
Stracony gol nie załamał ducha walki zespołu ze Świdnicy. Biało-zieloni nie złożyli
broni i w dalszym cia˛gu
sta rali sie˛ zagrozić
bramce Bieleckiego. W
ich akcjach brakowało
jednak dokładności, a
próby podań crossowych cze˛sto padały łupem bloku defensywnego Ruchu Chorzów.
Po dobrym fragmencie
gry gości znowu przyszedł szturm ze strony
Niebieskich. Okazje˛ do
podwyższenia wyniku
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miał Biskup, ale piłka po jego strzale mine˛ła
światło bramki. Chwile później swoja˛ szanse˛
wykorzystał jednak inny nowy nabytek Ruchu Wyroba. Piłka po jego uderzeniu odbiła sie˛ jeszcze od jednego z piłkarzy, tym samym utrudniaja˛c skuteczna˛ interwencje˛ Szawarynowi i w 31.
minucie na tablicy wyników było już 2:0 dla
gospodarzy. Chwile˛ po rozpocze˛ciu ze środka
boiska doskonała˛ okazje˛ na gola kontaktowego
miał Ciupka, ale napastnik Polonii Stali Świdnica uderzył zbyt mocno i piłka mine˛ła światło
bramki ochranianej przez Bieleckiego. W końcówce pierwszej połowy nie zobaczyliśmy już
ani goli, ani nawet skutecznych akcji. Gra toczyła sie˛ głównie w środku boiska, a Ruch choć
docierał czasem do bramki świdniczan to brakowało mu wykończenia.
Druga połowa na plus
Po zmianie stron momentalnie obydwa zespoły weszły na wysokie obroty. W 47. minucie
kolejna˛ w tym meczu doskonała˛ okazje˛ zmarnował Ciupka, który w pojedynku sam na sam nie
dał rady Bieleckiemu. Niespełna trzy minuty
później na tablicy wyników było już 3:0. Gola
strzelił Biskup, który doskonale wyszedł na pozycje˛ i skutecznie dziubna˛ł piłke˛ obok wychodza˛cego z bramki golkipera świdnickiej drużyny. Po stracie kolejnego gola w grze świdniczan
nadal było widać ochote˛ i z biegiem minut nawet
momentami to oni byli zespołem, który potrafił
zdominować dana˛ strefe˛ boiska. Cofnie˛ci piłkarze lidera maja˛c pewny wynik dawali nieco wie˛cej miejsca rywalom, którzy powoli, ale sie˛ rozkre˛cali. Szanse˛ na gola miał jeszcze Tragarz, ale
uderzaja˛c z ostrego ka˛ta trafił tylko w słupek. W
końcówce meczu rezultat nie uległ już zmianie,
a mecz zakończył sie˛ ostatecznie wynikiem 3:0
i kolejnym zwycie˛stwem Ruchu, które przybliża
drużyne˛ z Chorzowa do upragnionego awansu
do wyższej klasy rozgrywkowej.
Na plus jednak trzeba zaliczyć to, że świdniccy piłkarze nie odstawali kondycyjnie na tle
tak mocnego rywala i pokazali charakter walcza˛c do końca choćby o gola honorowego. W
meczu było widać che˛ć zwycie˛stwa, a z boiska
nikt nie schodził z opuszczona˛ głowa˛. To wszystko dobrze wróży na przyszłotygodniowy mecz,
w którym świdniczanie zmierza˛ sie˛ u siebie z
innym beniaminkiem ligi - drużyna˛ Warta˛ Gorzów Wielkopolski. Należy tutaj również dodać,
że w rundzie jesiennej na boisku rywala góra˛
byli biało-zieloni, którzy wygrali 3:1.
Ruch Chorzów - Polonia Stal Świdnica
3:0 (2:0)
BRAMKI: 1:0 Mokrzycki (17), 2:0 Wyroba (31),
3:0 Biskup (51)
RUCH: Bielecki - Kulejewski, Kawula (71 Neugebauer), Kasolik, Wyroba, Mokrzycki, Kowalski (71 Be˛dzieszak), Foszmańczyk (89 Siwek),
Kwaśniewski, Janoszka (84 Rudek), Biskup (89
Swikszcz)
POLONIA: Szawaryn - Sztylka, Kasprzak, Sowa, Szydziak, Borowy, Diduszko (64 Filipczak),
Szuba (90 Czarny), Krakowski, Tragarz (76 B.
Paszkowski), Ciupka (64 Kozachenk)
info: poloniastal.swidnica.pl

BIAŁO-ZIELONI
NIE SCHODZA˛ Z PODIUM
Dobiegły końca trzydniowe zmagania w ramach III edycji Memoriału Piłkarskiego Grzegorza Solarza organizowanego przez Miejski Klub
Sportowy Polonia-Stal Świdnica. Po raz trzeci
na sztucznym boisku Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji najlepsi okazali sie˛ reprezentanci Akademii Piłkarskiej Reissa Poznań. Podcia˛g dalszy na str. 10
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ium uzupełniła świetnie dysponowana Stal Brzeg
oraz gospodarze - Polonia-Stal Świdnica dowod
zona przez trenera Mariusza Krupczaka.
Trzecia edycja Memoriału Piłkarskiego
Grzegorza Solarza poświe˛cona pamie˛ci byłego
trenera biało-zielonych grup piłkarskich tradycyjnie zgromadziła na starcie dwanaście zespołów z całej Polski. W akcji zobaczyliśmy znakomitych przedstawicieli Wielkopolski - Akademie˛
Piłkarska˛ Reissa Poznań, Ostrovie˛ Ostrów Wielkopolski i Polonie˛ Leszno, reprezentanta Opolszczyzny - Stal Brzeg, ekipe˛ z województwa łódzkiego - Borute˛ Zgierz i drużyne˛ bronia˛ca barw
terenu ziemi lubuskiej - Sparte˛ Łe˛życa Zielona
Góra. Oprócz nich do boju przysta˛piła silna koalicja Dolnośla˛zaków - Akademia Piłkarska
Oleśnica, Górnik Nowe Miasto Wałbrzych, Karkonosze Jelenia Góra, Łużyce Lubań, Akademia
Młodego Piłkarza Bolesławiec i Polonia-Stal
Świdnica.
Wszystkie drużyny rozegrały osiem spotkań
po 27 minut każde. Tak jak przed rokiem po
ostateczny triumf sie˛gne˛li zawodnicy Akademii
Piłkarskiej Reissa Poznań choć wygrana nie
przyszła tak łatwo. Drużyna ze stolicy Wielkopolski w ostatnim meczu nie mogła przegrać z
Górnikiem Nowe Miasto Wałbrzych. Podopieczni Nikodema Brze˛ckiego szybko obje˛li prowadzenie 1:0, ale Górnik zdołał odpowiedzieć. Poznaniacy mieli kilka szans na ponowne wyje˛cie
na prowadzenie, lecz piłke˛ meczowa˛ mieli też
gracze z Dolnego Śla˛ska. Piłka po uderzenie z
rzutu wolnego ugrze˛zła w dłoniach bramkarza
Akademii Reissa Poznań i pojedynek zakończył
sie˛ podziałem punktów. W bezpośrednim boju o
druga˛ lokate˛ spotkali sie˛ gospodarze - PoloniaStal Świdnica ze Stala˛ Brzeg. Podopieczni Mariusza Krupczaka by myśleć o tytule wicemistrzowskim nie mogli tego starcia przegrać. Niestety dla nich ten mecz im nie wyszedł. Rywale
zwycie˛żyli 2:0 i co warte odnotowania świdnicka
bramka została odczarowana. W trakcie siedmiu
poprzednich spotkań gospodarze legitymowali
sie˛ imponuja˛cym bilansem goli 13:0.
Wszystkie trzy czołowe drużyny otrzymały
talony na zakup sprze˛tu sportowego firmy JAKO
Polska przygotowane przez organizatora turnieju
- Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica.
Dla triumfatorów przypadł bon na kwote˛ 1200
złotych, dla wicemistrzów - Stali Brzeg 800 złotych, a dla trzeciej Polonii-Stali 500 złotych.
Biało-zieloni od trzech lat nie schodza˛ zatem z
podium, po raz trzeci kończa˛c rywalizacje˛ na
bardzo wysokim trzecim miejscu. Z roku na roku
zmagania stoja˛ na coraz to wyższym poziomie, a
na sztucznym boisku Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji ogla˛damy znakomite drużyny
z całej Polski . Zwycie˛zca˛ Ligi Europy (7. miejsce w całym turnieju) została Boruta Zgierz, która wyjechała ze Świdnicy z bonem na kwote˛ 300
złotych.
Organizatorem turnieju był Miejski Klub
Sportowy Polonia-Stal Świdnica, a partnerami
Urza˛d Miasta Świdnica, Starostwo Powiatowe w
Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Świdnickie Przedsie˛biorstwo Wód i Kanalizacji,
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, firma SunOne, Sad Burkatów i Mineral Zdrój. W dekoracji kończa˛cej całe zmagania udział wzie˛li: Dariusz Stachurski, prezes MKS-u Polonia-Stal
Świdnica, Jerzy Ża˛dło, wiceprezydent Świdnicy,
Piotr Mikos, właściciel firmy SunOne, a także
najbliższa rodzina Grzegorza Solarza, patrona
zawodów - żona Dorota, córka Paulina i brat
Jarosław. Na wszystkie drużyny czekały tradycyjnie okazałe puchary, medale dla wszystkich
uczestników imprezy i gadżety przygotowane
przez organizatorów. Jak zawsze wyróżniono
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Legnica, Górnika Złotoryja, Stal Rzeszów, Wisłoke˛ De˛bica, a w ostatnim czasie trzecioligowa˛
Concordie˛ Elbla˛g. Kamila witamy oczywiście w
Świdnicy, liczymy na dobre wyste˛py i same czyste konta.
info: poloniastal.swidnica.pl

cia˛g dalszy ze str. 9
najlepszych piłkarzy swoich drużyn i trójke˛ czołowych zawodników całego turnieju - bramkarza, zawodnika i króla strzelców. Tego ostatniego
poznaliśmy dopiero podczas dodatkowej serii
rzutów karnych. Na zakończenie zmagań czwórka piłkarzy miała w swoim dorobku pie˛ć trafień.
Próbe˛ nerwów najlepiej wytrzymała Igor Pierzchała z Polonii-Stali Świdnica, który wygrał serie˛
"jedenastek" i sie˛gna˛ł po tytuł króla strzelców.
Klasyfikacja końcowa:
1. Akademia Piłkarska Reissa Poznań
2. Stal Brzeg
3. Polonia-Stal Świdnica
4. Ostrovia Ostrów Wielkopolski
5. Karkonosze Jelenia Góra
6. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych
7. Boruta Zgierz
8. Łużyce Lubań
9. Polonia Leszno
10. Sparta Łe˛życa Zielona Góra
11. Akademia Piłkarska Oleśnica
12. Akademia Młodego Piłkarza Bolesławiec
◆ Najlepszy zawodnik turnieju: Mateusz Mozoła (Stal Brzeg)
◆ Najlepszy bramkarz turnieju: Wojciech Kaczmarek (AP Reissa Poznań)
◆ Król strzelców turnieju: Igor Pierzchała (Polonia-Stal Świdnica) - 5 goli
◆ Najlepsi zawodnicy swoich drużyn:
Hubert Hormański (Łużyce Lubań)
Edgar Kasperowicz (Sparta Łe˛życa Zielona
Góra)
Marek Kaźmierczak (Polonia-Stal Świdnica)
Piotr Wojciechowski (Górnik Nowe Miasto
Wałbrzych)
Piotr Szyndralewicz (Stal Brzeg)
Nikodem Stragierowicz (Ostrovia Ostrów
Wielkopolski)
Szymon Bałd (AP Oleśnica)
Bartosz Kołodziej (AMP Bolesławiec)
Borys Kraiński (Karkonosze Jelenia Góra)
Bartłomiej Gnalicki (AP Reissa Poznań)
Dominik Szymanowski (Polonia Leszno)
Maciej Bereżewski (Boruta Zgierz)
Skład Polonii-Stali Świdnica: Mateusz Sikora,
Bartosz Migas, Wiktor Duda, Wiktor Urbańczyk,
Łukasz Kulig, Bartosz Marczak, Natan Dudek,
Marek Kaźmierczak, Szymon Manijak, Igor
Pierzchała, Jacek Kołodziejczyk, Bruno Kuśnierz, Paweł Łabe˛dź, Mateusz Wacht, Patryk
Szeremeta, Mateusz Politański.
info: poloniastal.swidnica.pl

OSTATNI TRANSFER
BIAŁO-ZIELONYCH
Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica przedstawia ostatniego, szóstego gracza,
który przed startem rundy rewanżowej sezonu
2020/2021 na boiskach III ligi doła˛cza do białozielonych szeregów. Tym ruchem świdniczanie
pragna˛ wzmocnić rywalizacje˛ w bramce.
Nowym zawodnikiem Polonii-Stali Świdnica został Kamil Szawaryn, który został pozyskany z trzecioligowej Concordii Elbla˛g na zasadzie
transferu definitywnego. Nasz nowy bramkarz
ma 21 lat i jeszcze przez pół roku legitymuje sie˛
statusem młodzieżowca . Kamil jest wychowankiem Pogoni Góra, później reprezentował jeszcze barwy młodzieżowych zespołów Miedzi

STRAŻ MIEJSKA intereniowała
26.02.2021r. godz. 12.00
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce libacji alkoholowej w
Rynku. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Amatorom alkoholu
wyjaśniono, iż spożywanie trunków w tym
miejscu jest zabronione. Jeden z me˛żczyzn
został ukarany mandatem karnym, w stosunku do drugiej osoby straż miejska skieruje do
sa˛du wniosek o ukaranie.
26.02.2021r. godz. 12.20
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny leża˛cego przy jednym ze sklepów przy ulicy Szymanowskiego. Zdaniem zgłaszaja˛cego me˛żczyzna był nietrzeźwy. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Osoba ta
miała poważne urazy głowy oraz twarzy, prawdopodobnie doznał ich na skutek upadku.
Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe
. Me˛żczyzna został przewieziony do szpitala.Przypominamy, że w takich sytuacjach
zgłoszenia należy bezwzgle˛dnie dokonywać
do Centrum Powiadamiania Ratunkowego
na numer 112. W przypadkach zagrożenie
życia czy też zdrowia każda minuta może
decydować o skuteczności takiej interwencji.
26.02.2021r. godz. 20.19
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce spalania odpadów
roślinnych oraz silnego zadymienia w rejonie ulicy Bystrzyckiej. Skierowany na miejsce patrol szybko zlokalizował źródło zadymienia. Sprawca został ukarany mandatem
karnym.
27.02.2021r. godz. 17.23
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce podejrzenia spalania
płyt meblowych w jednym z budynków przy
ulicy Długiej. Zgłaszaja˛ca twierdziła, że w całym budynku wyczuwalny jest silny nieprzyjemny zapach spalanych płyt. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził fakt zadymienia
klatki schodowej. Jednak przyczyna˛ tego stanu
rzeczy nie było spalanie odpadów, lecz wymiana okien na klatce schodowej. Pracownicy usuwaja˛cy stare ramy okienne użyli szlifierki ka˛towej i to spowodowało zadymienie klatki
schodowej. Korytarz został przewietrzony, a
zgłaszaja˛cej wyjaśniono sprawe˛.
03.03.2021r. godz. 14.26
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce kolizji drogowej na ulicy
Łukowej. Kierowca pojazdu marki Mercedes
wykonuja˛c manewr cofania uderzył i uszkodził
słupek ograniczaja˛cy wjazd w ulice˛ Łukowa˛, a
naste˛pnie szybko oddalił sie˛ z miejsca zdarzenia. Pomimo, iż kierowca nie został uje˛ty na
miejscu, nie uniknie odpowiedzialności. W
chwili obecnej trwaja˛ czynności wyjaśniaja˛ce
w tej sprawie. W oparciu o zapis monitoringu
wizyjnego zostanie ustalony właściciel pojazdu a naste˛pnie sprawca kolizji.
***
W minionym tygodniu zrealizowano 147 interwencji.
info: sm.swidnica.pl
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REGION
KALENDARZ WYDARZEŃ
W MUZEUM KOLEJNICTWA W
JAWORZYNIE ŚLA˛SKIEJ
13 marzec 73 urodziny Kustosza Muzeum
Dawny czar kolei jest wcia˛ż żywy w jego
pamie˛ci. Zbigniew Gryzgot kończy 13 marca
73 lata i ani myśli rozstawać sie˛ z lokomotywami. Po szczeblach kolejarskiej kariery pia˛ł
sie˛ przez wiele lat - od palacza w parowozach,
przez pomocnika maszynisty, po maszyniste˛ z
uprawnieniami na wszystkie typy lokomotyw.
Obecnie Zbigniew piastuje funkcje˛ kustosza
Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śla˛skiej i
nadal z wielka˛ radościa˛ podróżuje lokomotywami parowymi wraz z turystami. Serdecznie
zapraszamy wszystkich miłośników kolei,
bliższych i dalszych znajomych naszego Kustosza na okazjonalne zwiedzanie z kustoszem
zakończone wspólnym ogniskiem podczas
którego, opowie o swoich 55 latach na kolei
kolejnym pokoleniom. Zwiedzanie i spotkanie
odbe˛dzie sie˛ reżimie sanitarnym.
Prosimy o rezerwacje na maila rezerwacje@muzeatechniki.pl
20 -21 marzec Przywitanie wiosny
Muzealna bocznica budzi sie˛ sie˛ na wiosne˛ i
uruchamiamy sie˛ na niej zabytkowe maszyny.
Wagon Wars rozpoczyna swoja˛ gastronomiczna˛ działalność serwuje na wynos obiady i desery. Uruchomiona zostaje także strefa odpoczynku dla turystów wśród zabytkowych parowozów. A przejażdżki realizowane sa˛ po Trasie
Parowozowej przez cały weekend.
27-28 marzec Weekend z Warszawami
W dniach 19 i 20 grudnia 2020 r. Muzeum w
Jaworzynie Śla˛skiej zaprasza na spotkanie z

wyja˛tkowymi klasykami w kolejowej odsłonie. W tych dniach zaprezentowane zostana˛
dwie drezyny kolejowe Warszawa M20.
Warszawy drezyny powstały w 1956 roku na
bazie samochodu Warszawa M20. Gotowe
auta z FSO trafiały do zakładów w Nowych
Skalmierzycach, gdzie dostosowywano je do
ruchu po torach. Takich pojazdów wyprodukowano do 1973 r. około 200 na bazie
wszystkich modeli Warszawy. Służyły do
inspekcji elementów infrastruktury czy szybkiego transportu ludzi lub towarów mie˛dzy
stacjami, posterunkami. Nowościa˛ w Muzeum jest pojawienie drugiego egzemplarza
drezyny prosto z We˛gier, We˛grzy zbudowali
swoja˛ własna drezyne˛ na bazie Warszawy
M20 - ta zmodyfikowana wersja drezyny o
nieznacznie zmienionej budowie pojawiła
sie˛ w kolekcji Muzeum.

DWORZEC W IMBRAMOWICACH
OTWARTY PO PRZEBUDOWIE
Zakończyła sie˛ modernizacja dworca kolejowego Imbramowice. Projekt został zrealizowany
przy udziale Funduszy Europejskich i środków
krajowych. Dzie˛ki inwestycji podróżni moga˛ już
korzystać z nowoczesnego, bardziej funkcjonalnego i dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiektu. Dworzec został wyposażony w proekologiczne rozwia˛zania. Jest
komfortowo i bezpiecznie.
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- Od teraz dworzec w Imbramowicach zache˛ca podróżnych do korzystania z komunikacji kolejowej. Ze wsparciem Funduszy Europejskich
oraz środków krajowych powstał spójny architektonicznie, nowoczesny obiekt, dostosowany
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przebudowa dworca poprawi komfort i standard obsługi podróżnych. To już kolejny dworzec na
Dolnym Śla˛sku oddany do użytkowania w ostatnim czasie - powiedział wiceminister funduszy i
polityki regionalnej Waldemar Buda.
Budynek dworca i jego otoczenie dostosowano do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania sie˛. Zlikwidowano bariery architektoniczne, zamontowano oznakowanie w alfabecie Braille‘a oraz mapy dotykowe. Z myśla˛ o
osobach niedosłysza˛cych pojawiła sie˛ w budynku pe˛tla indukcyjna. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano też toalety.
Dworzec zyskał całkowicie nowy wygla˛d.
Zawdzie˛cza go nowej elewacji oraz przeszklonej
fasadzie. Budynek zyskał również dodatkowa˛
kondygnacje˛ z przeznaczeniem na pomieszczenie techniczne. W obiekcie wymieniono też instalacje oraz okna, drzwi, konstrukcje˛ i poszycie
dachu.
Dworzec stał sie˛ również bardziej przyjazny
środowisku naturalnemu. Zamontowano w nim nowe, energooszcze˛dne oświetlenie z automatyka steruja˛ca˛. Ekologiczne be˛dzie również ogrzewanie,
które zapewni zainstalowana pompa ciepła. Nadzór
nad wszystkimi urza˛dzeniami i systemami na dworcu zapewni BMS (Building Management System),
który także przyczyni sie˛ do optymalizacji zużycia
energii elektrycznej i wody.
Na nowo zagospodarowano teren przed
dworcem. Obiekt zyskał dodatkowe zewne˛trzne
cia˛g dalszy na str. 12

www.expressem.eu
oświetlenie. W sa˛siedztwie budynku zamontowano wiate˛ rowerowa˛, ławki i kosze na śmieci.
Uporza˛dkowano także zieleń. Przed dworcem
wytyczono również miejsca postojowe dla samochodów.
Inwestycja była realizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych z
Programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt całego projektu wynosi 122,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 83,85 mln zł.

GMINA ŚWIDNICA
WYSTARTOWAŁ KONKURS NA
NAJŁADNIEJSZE ŚWIA˛TECZNE
PRZYSTROJENIE SOŁECTWA
Ogłoszony w grudniu ubiegłego roku konkurs na najładniej oświetlony dom w gminie
Świdnica cieszył sie˛ dużym zainteresowaniem.
Tym razem zapraszamy do udziału sołectwa z
terenu gminy Świdnica, które moga˛ pochwalić
sie˛ najładniejszymi dekoracjami wielkanocnymi
w swoich miejscowościach. Sołectwa, które zostana˛ zgłoszone do konkursu, powinny być udekorowane od 27 marca 2021 r.
Zgłoszenie do udziału przyjmuje Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy
do 26 marca wła˛cznie. Za najciekawsze i najładniejsze dekoracje przyznane be˛da˛ trzy nagrody.
Rozstrzygnie˛cie konkursu do 2 kwietnia 2021
roku. Zbudujmy wspólnie, pie˛kny świa˛teczny
klimat.

REKOMPENSATY ZA KLE˛SKI
ŻYWIOŁOWE LUB ASF
Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach
straty spowodowane kle˛skami żywiołowymi
ba˛dź wysta˛pieniem afrykańskiego pomoru świń
, od czwartku 11 marca 2021 r. moga˛ składać w
ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW
2014-2020.
O pomoc w ramach działania "Inwestycje
odtwarzaja˛ce potencjał produkcji rolnej" moga˛
ubiegać sie˛ rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedna˛ z naste˛puja˛cych kle˛sk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, susze˛, przymrozki wiosenne, ujemne skutki
przezimowania, obsunie˛cie sie˛ ziemi, lawine˛,
grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o
wsparcie moga˛ wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze
decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń
w celu zwalczania ASF.
Wsparcie jest doste˛pne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany
wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej
jednym z dwóch lat poprzednich.
Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierze˛tach gospodarskich czy rybach uprawniaja˛ca
do starania sie˛ o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej
oraz straty te musza˛ dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikuja˛cych sie˛ do obje˛cia
wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie
powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewode˛.
Natomiast w przypadku wysta˛pienia ognisk
afrykańskiego pomoru świń o pomoc moga˛ ubiegać sie˛ rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich
zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania
tej decyzji zwierze˛ta te stanowiły co najmniej 30
proc. świń be˛da˛cych w posiadaniu tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaka˛ może
otrzymać rolnik w całym okresie realizacji
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oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

DIAMENTOWE I ZŁOTE
GODY MAŁŻEŃSKIE
cia˛g dalszy ze str. 11
PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że
nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc.
kosztów kwalifikowanych.
W przypadku wysta˛pienia kle˛sk żywiołowych
dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzaja˛ce zniszczone składniki gospodarstwa, np. na
odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowe˛ zniszczonych budynków czy zakup nowych
maszyn lub urza˛dzeń rolniczych. Z kolei rolnik,
którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez
ASF, rekompensate˛ może otrzymać na inwestycje
niezwia˛zane z produkcja˛ świń.
Wnioski do 31 grudnia 2021 r. przyjmuja˛
oddziały regionalne ARiMR. Można je składać
osobiście, droga˛ elektroniczna˛ lub rejestrowana˛
przesyłka˛ pocztowa˛. Dokumenty można również
złożyć za pośrednictwem biur powiatowych
działaja˛cych na terenie właściwego oddziału regionalnego.
Wie˛cej informacji: www.arimr.gov.pl, pod
numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84

Wyja˛tkowe jubileusze, bo diamentowe i złote gody małżeńskie świe˛towało 7 par z terenu
gminy Świdnica. Wśród nich państwo: Kazimiera i Marian Duda, Halina i Stefan Furmanowie,
Stefania i Jerzy Zerka, Elżbieta i Tadeusz Ga˛gała,
Danuta i Ryszard Kowalczyk, Zofia i Władysław
Babisz oraz Stanisława i Andrzej Rybscy. Z tej
okazji wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek
wre˛czyła szanownym Jubilatom medale "Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie", przyznane
przez prezydenta RP.
Medal ustanowiony w 1960 r. stanowi wyróżnienie i nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym zwia˛zku małżeńskim.
"Złote Gody" to niezwykłe wydarzenie nie
tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin
oraz przyjaciół. To wiele lat nieprzerwanego,
harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które
przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po
latach zyskać wzajemne zrozumienie, szacunek
i kompromis.
Jako wójt gminy Świdnica czuje˛ sie˛ bardzo
dumna, że mamy takich mieszkańców jak Wy,
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daja˛cych pie˛kny przykład młodym pokoleniom.
Swoja˛ postawa˛ pokazujecie jak zbudować zwia˛zek oparty na solidnych fundamentach - miłości,
szacunku, wierności, wspólnym zaufaniu, a przede wszystkim głe˛bokiej przyjaźni. Życze˛ wielu
wspólnych lat życia spe˛dzonych w zdrowiu,
szcze˛ściu i pomyślności - mówiła podczas uroczystości w USC w Świdnicy, wójt Teresa Mazurek.
W tym roku z uwagi na pandemie˛ koronawirusa uroczystości w Urze˛ dzie Stanu Cywilnego w Świdnicy odbyły sie˛ z zachowaniem
reżimu sanitarnego, bez udziału rodziny i przyjaciół.

DZIEŃ DENTYSTY. GMINA
ŚWIDNICA DBA O ZDROWY
UŚMIECH UCZNIÓW
5 marca obchodzimy Światowy Dzień Dentysty. W woj. dolnośla˛skim na koniec roku
2019 r. prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty posiadało 3705 osób. To o 23
wie˛cej niż rok wcześniej. W tym dniu warto
przypomnieć, że od 2014 r. prowadzony jest
program profilaktyki stomatologicznej w gminie Świdnica.
Z profilaktycznych badań stomatologicznych, indywidualnej fluoryzacji prowadzonej
pod nadzorem dentysty, lakowania bruzd I i II
ze˛bów trzonowych, lub I i II ze˛bów przedtrzonowych, uzupełnienia braków położonego laku u
dzieci, które miały wykonywany ten zabieg
wcześniej, profilaktyki chorób przyze˛bia- usuwania płytki bakteryjnej oraz akcji informacyjnych skorzystało 244 uczniów w 2019 r. Ła˛czny
koszt zadania wyniósł 39 480 zł. Dla porównania
w roku 2018 z Programu skorzystało 297 uczniów. W 2020 roku z uwagi na pandemie˛ koronawirusa SARS-CoV-2 program nie był realizowany.

DZIEŃ DINOZAURA
W BYSTRZYCY DOLNEJ
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w
Bystrzycy Dolnej odbyły podróż w czasie i przeniosły sie˛ do PARKU JURAJSKIEGO. W pie˛knej scenerii przygotowanej przez nauczycielki
przedszkola poznawały zwyczaje prehistorycznych gadów uczestniczyły w zabawach sprawnościowych i dydaktycznych.
Kto z nas nie chciałby przenieść sie˛ w czasy
prehistoryczne, gdzie żyły dinozaury, gdzie ziemia tone˛ła w zieleni? Kim był diplodok? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań najmłodsi mieszkańcy gminy poznawali pod czujnym okiem
swoich opiekunów w przedszkolu w Bystrzycy
Dolnej.

MASZ POMYSŁ NA OZDOBE˛
WIELKANOCNA˛, ZGŁOŚ SIE˛
DO KONKURSU
Dużymi krokami zbliża sie˛ Wielkanoc. Z tej
okazji Gmina Świdnica wraz Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zache˛caja˛ do
wzie˛cia udziału w konkursie na "NAJPIE˛KNIEJSZA˛ OZDOBE˛ WIELKANOCNA˛". Zgłoszenia
przyjmowane sa˛ do 22 marca br.
REGULAMIN KONKURSU NA
"NAJPIE˛KNIEJSZA˛ OZDOBE˛ WIELKANOCNA˛"
I. ORGANIZATOR:
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Ogłoszenie wyników na stronie internetowej
organizatora oraz fanpage na facebooku nasta˛pi
31 marca 2021 r.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo
do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

acji

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-

II. CELE KONKURSU:
1. Propagowanie tradycji zwia˛zanej z tematyka˛ Świa˛t Wielkanocnych.
2. Popularyzacja twórczości własnej oraz
ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej zwia˛zanych z okresem Wielkanocnym.
3. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk
plastycznych, rozwijanie umieje˛tności plastycznych i manualnych.
4. Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.
III. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs kierowany jest do mieszkańców
Gminy Świdnica. Uczestnicy konkursu re˛cznie
wykonaja˛ ozdobe˛ świa˛teczna˛ z okazji Świa˛t
Wielkanocnych. Prace oceniane be˛da˛ w trzech
kategoriach:
1. Kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym, do lat 6.
2. Kategoria II - dzieci w wieku szkolnym,
do lat 15
3. Kategoria III - młodzież i osoby dorosłe,
powyżej 15 lat
IV. WARUNKI PRZYSTA˛PIENIA DO
KONKURSU:
1. Własnore˛cznie wykonana ozdoba świa˛teczna (technika dowolna).
2. Zgłoszenie konkursu polega na wypełnieniu karty zgłoszeń (zała˛cznik nr 1) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie
(zała˛cznik nr 2) i przesłaniu:
a) listownie, z dopiskiem na kopercie "Konkurs Wielkanocny"- decyduje data wpływu do
GOKSIR
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
b) mailowo jsarah@goksir.swidnica.pl
Termin zgłoszenia udziału do 22.03.3021 r.
3. Termin dostarczenia prac 25.03.2021 r.
4. Miejsce dostarczenia prac: świetlica wiejska w Witoszowie Dolnym w godzinach 16.0019.00
V. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Kryteria oceny prac konkursowych: tradycyjność i oryginalność pomysłu, dekoracyjność,
ogólne wrażenie estetyczne, kolorystyka i trwałość formy, samodzielność wykonania.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna˛
prace˛.
3. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, do trzech najlepszych prac, w każdej kategorii
wiekowej, których autorzy otrzymaja˛ nagrody
rzeczowe.
4. Do udziału w konkursie nie dopuszcza
sie˛ prac, które nie spełniaja˛ powyższych wymogów.
5. Uczestnik przyste˛puja˛c do konkursu, wyraża zgode˛ na dokumentowanie jego twórczości
- rejestracje˛ fotograficzna˛.
6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW.

ARIMR PRZYPOMINA:
WYPALANIE TRAW GROZI
UTRATA˛ DOPŁAT
Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie
pożarowe zwia˛zane z wypalaniem traw. Warto
przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z
prawem i groża˛ za niego surowe sankcje karne
oraz cofnie˛ cie dopłat wypłacanych przez
ARiMR.
Jak groźny jest pożar ła˛k, można było przekonać sie˛ wiosna˛ ubiegłego roku, kiedy płone˛ły
tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od
wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje
przestrzegaja˛ przed wypalaniem traw, co roku
znajduja˛ sie˛ osoby, które lekceważa˛c te apele, za
nic maja˛ stwarzanie bezpośredniego zagrożenia
dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierza˛t i niszczenie środowiska naturalnego.
Pozytywne skutki wypalania traw to mit
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia
też jakości gleby. Co wie˛cej, w znacznym stopniu
obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje sie˛ jałowa i potrzebuje nawet kilku lat,
aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu.
Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego
ekosystemu - zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, gina˛ również zwierze˛ta. Podpalanie traw bywa cze˛sto przyczyna˛
pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w
których życie traca˛ także ludzie.
Surowe kary - grzywna a nawet wie˛zienie
Zakaz wypalania traw określony został w
Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o
lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to
kare˛ nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co
wie˛cej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie
do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty
zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia
mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca zgodnie z zapisami Kodeksu karnego - podlega
karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat
Oprócz wspomnianych sankcji wypalaja˛cemu groża˛ również dotkliwe kary, które nakładać
może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych
jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani sa˛ przestrzegać, aby móc ubiegać sie˛ o
płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe
w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego
złamania ARiMR może nałożyć na rolnika kare˛
finansowa˛ zmniejszaja˛ca˛ wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności
od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1
proc. ba˛dź zwie˛kszona do 5 proc. Jeszcze wyższe
sankcje przewidziane sa˛ dla tych, którzy świadomie wypalaja˛ grunty rolne - musza˛ oni liczyć sie˛
z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja
może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego
traw.
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

OGŁOSZENIA
DROBNE
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

N AU KA
◆ Nauka je˛zyka niemieckiego. Zaje˛cia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Solecka-Szyja.

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

BARAN Nasta˛pi duże ożywienie w sprawach zawodowych. Nie daj sie˛ wcia˛gna˛ć w
jaka˛ś niezdrowa˛ rywalizacje˛. Zachowaj
twarz, ba˛dź zawsze soba˛. Jedynie takie poste˛powanie uchroni Cie˛ od konfliktów w
pracy i pozwoli na uzyskanie dobrych efektów. Poprawi sie˛ Twoja sytuacja finansowa.
BYK Otrzymasz jaka˛ś ciekawa˛ propozycje˛.
Ktoś ułatwi Ci zarobienie dodatkowych pienie˛dzy. Be˛dziesz tylko musiał lepiej zorganizować swój czas. Nie przepuść takiej okazji. W tym tygodniu be˛dziesz sie˛ dużo sprzeczał z partnerem. Pomyśl, chyba możesz dla
spokoju pójść na kompromis.
BLIŹNIE˛TA Wkrótce rozwia˛żesz problemy zwia˛zane z finansami. Uregulujesz zobowia˛zania, które spe˛dzaja˛ Ci sen z powiek.
Okaż troche˛ wie˛cej zainteresowania swoim
bliskim. Jeżeli masz dzieci, to porozmawiaj
z nimi o ich radościach i problemach. Bardzo Ciebie teraz potrzebuja˛.
RAK Za bardzo wszystkich i wszystko krytykujesz. Wynikaja˛ z tego same niemiłe sy-

tuacje. Wie˛cej dobrej woli! Czasem warto
wysłuchać pogla˛dów innych i zrozumieć
ich słabości. Be˛dziesz miał dobry tydzień w
interesach. Pewne inwestycje przyniosa˛ duży zysk. Postaraj sie˛ dobrze go ulokować.
LEW Be˛da˛ znacza˛ce zmiany w sprawach
sercowych. Okoliczności be˛da˛ sprzyjały
miłosnym uniesieniom i fascynacjom. Sprawy zawodowe odejda˛ na dalszy plan. Wiele
uwagi poświe˛cisz swojemu wizerunkowi.
Zapragniesz zmienić coś w sobie na lepsze.
Dopisze Ci zdrowie i świetny humor.
PANNA Nie bój sie˛ ryzyka w sprawach
finansowych. Twoje interesy be˛da˛ sie˛ teraz
wspaniale rozwijały. Poznasz nowe osoby,
które zaraża˛ Cie˛ swoja˛ pracowitościa˛ i
przedsie˛biorczościa˛. Postaraj sie˛ wykorzystać ich doświadczenie, ale nie podejmuj
rywalizacji.
WAGA Nie trać wiary w siebie i zapału do
pracy. Na efekty nie trzeba be˛dzie długo czekać. Gwiazdy be˛da˛ Ci sprzyjały, a nadchodza˛ce dni zaliczysz do bardzo udanych. Świetnie
ułoża˛ sie˛ stosunki rodzinne. W domu zapanuje
naprawde˛ przyjacielska atmosfera, która be˛dzie Cie˛ nape˛dzać do działania.
SKORPION Nie marnuj czasu na ratowanie zwia˛zku, który od pocza˛tku był skazany

na niepowodzenie. Zbyt wiele Was różni.
Do tego nie potraficie zrezygnować ze swoich racji i pójść na kompromis. Czy taka
cia˛gła walka ma sens? We wtorek pojawi sie˛
nadzieja na rozwia˛zanie problemów finansowych.
STRZELEC Ten tydzień nie przyniesie żadnych wielkich zmian. Twoje życie be˛dzie sie˛
spokojnie toczyło. Postaraj sie˛ troche˛ odpocza˛ć. Wielkimi krokami zbliża sie˛ bardzo pracowity okres. Wiele sie˛ wydarzy i be˛dziesz
musiał być w cia˛głej gotowości. Sprawi Ci to
jednak dużo radości i satysfakcji.
KOZIOROŻEC Powinieneś być szczególnie ostrożny w sprawach finansowych. Nie
wykluczone, że ktoś be˛dzie usiłował Cie˛
oszukać. Świetnie ułoża˛ sie˛ stosunki z partnerem. Nareszcie osia˛gniecie kompromis w
ważnych dla Was dziedzinach życia. Przekonasz sie˛ , jak ważna jest przyjaźń mie˛dzy
Wami.
WODNIK Dobrze ułoża˛ sie˛ sprawy zawodowe. Przekonasz sie˛, że środowisko, w którym
pracujesz, jest do Ciebie życzliwie nastawione. Problemy rodzinne zostana˛ bardzo szybko
rozwia˛zane. Nie martw sie˛ wie˛c trudnościami,
bo maja˛one charakter przejściowy. Już wkrótce o nich zapomnisz.
RYBY Uda Ci sie˛ załatwić coś ważnego i
be˛dziesz z tego powodu bardzo zadowolony. Zwolnij tempo wydawania pienie˛dzy, bo niebawem be˛dziesz musiał ponieść pewne konieczne wydatki. Ważne
decyzje finansowe dokładnie przemyśl i
nie spiesz sie˛ z ich realizacja˛. Czas działa
na Twoja˛ korzyść. Dobrym dniem be˛dzie
pia˛tek.

R E K L A M A

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 + sypialnia, II pie˛tro, ogrzewanie miejskie 200.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, po kompleksowym remoncie 319.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, garaż 340.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard, 190.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, 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 pie˛tro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 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, 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 pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, 365.000 zł + 30.000 zł garaż w podziemiu
0-6489 60,06m kw. 3 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewaniemiejskie 345.000 zł
10393 61 m kw., 3 pokoje, IIIpie˛tro, ogrzewaniemiejskie
315.000 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
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagodniku,
46,10 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, 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 pie˛tro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne, Słotwina 250.000 zł
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WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
002184 WM 50 m kw., dwa pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
miejskie oś. Zawiszów 1.500 zł
0-6205 WM 53,55 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, oś. Zawiszów 1.350 zł
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
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
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 Śle˛ży 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 - 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:
0-6356 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
pie˛tro, 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

A K T Y W N A

0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80m 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, 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, wynajem - 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, sprzedaż - 1.900.000 zł
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem 1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6532 dom wolnostoja˛cy 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 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
0-5470 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, 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

www.nowak-az.pl

