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W skrócie...

UWAGA!

W związku z sytuację epidemiologiczną im-

prezy mogą zostać odwołane. W związku z
tym należy upewnić się czy dana impreza

odbędzie się.

"ŚWIDNICKIE ŚRODOWISKO LITE-
RACKIE. POECI"
do 31.03.2021
Na placu z dzikami obok Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Świdnicy można oglądać
wystawę zatytułowaną "Świdnickie środo-
wisko literackie. Poeci". Wystawa, stworzo-
na przy okazji I Biesiady Poetyckiej organi-
zowanej przez bibliotekę, przedstawia wy-
brane sylwetki świdnickich poetów.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

ALCHEMIA TEATRALNA: "Sułkopo-
dobni" [słuchowiska]
do 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"
do 25.04.2021
Wstęp wolny, miejsce: Rynek 37, 58-100
Świdnica, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa

10. LEICA STREET PHOTO
do 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

FAMILIJNE WARSZTATY PLASTY-
CZNE ONLINE "ABC WITRAŻU"
18.03.2021, godz. 10:00
Już w czwartek 18 marca pokażemy kolejny
odcinek Familijnych Warsztatów Plastycz-
nych, premiera o godz. 10.00! Tym razem
będzie to "ABC Witrażu" Ś zobaczymy, jak
w nietrudny sposób przygotować można
piękną wielkanocną ozdobę.
Miejsce: online, organizator: ŚOK

KONKURS RECYTATORSKI "ŚWID-
NICKI PEGAZIK"
18.03-19.03.2021, godz. 10:00
W związku z sytuacją pandemiczną w kraju
Kłodzki Ośrodek Kultury zrezygnował z or-
ganizacji Dolnośląskiego Konkursu Recyta-
torskiego PEGAZIK w br. Świdnicki Ośro-
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BUDUJĄ POMNIK
W imieniu Towarzystwa Regionalnego Zie-

mi Świdnickiej oraz społeczności świdniczan
zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe
wyjątkowej inicjatywy:

BUDOWY POMNIKA 
BOLKA II ŚWIDNICKIEGO  

Żyjący w XIV wieku Bolko II Mały (Świd-
nicki) cieszył się uznaniem najznamienitszych
rodów średniowiecznej Europy. Przez history-
ków jest uznawany za ostatniego niezależnego
śląskiego księcia piastowskiego, wielkiego ar-
bitra monarchów i genialnego polityka. Ten
słynny wnuk Władysława I Łokietka i dla nas
współczesnych może być wzorem do naślado-
wania w kontekście prowadzenia polityki, po-
dejmowania decyzji w administracji i wojsko-
wości.

W roku ubiegłym mieszkańcy Świdnicy w

przeprowadzonych konsultacjach społecznych
zdecydowali, że w historycznym centrum miasta,
u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlar-
skiej, w miejscu gdzie archeolodzy odkryli ślady
zamku świdnickiego, powinien stanąć pomnik
księcia Bolka II. Uchwałą nr XXIV/258/20 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2020 r.
Rada Miejska wyraziła zgodę na upamiętnienie

Bolka II Małego Księcia Świdnicko-Jaworskie-
go poprzez wzniesienie pomnika na skwerze im.
Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy.

Inicjatywa uhonorowania tak znamienitego
władcy, związanego z naszym miastem, ma spo-
łeczny charakter , stąd idea, by w jego realizację
włączyć jak największą liczbę świdniczan - tych
mieszkających i działających obecnie w naszym
mieście, ale i tych związanych z miastem za
przyczyną urodzenia a mieszkających w różnych
zakątkach naszego globu.

Jako inicjator wzniesienia pomnika Towa-
rzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej przepro-
wadzi konkurs na projekt i realizację pomnika i
gromadzić będzie fundusze na jego budowę.
Członkowie Towarzystwa Regionalnego Ziemi
Świdnickiej zwracają się zatem z prośbą o wspar-
cie finansowe tak szczytnego projektu i symbo-
liczną wpłatę na konto:

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej
58-100 Świdnica, ul. Długa 33

Nr konta BNP Paribas
43 1600 1462 1023 6969 3000 0002

Kod SWIFT - BNPAPLP
Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Regio-

nalnego Ziemi Świdnickiej 
Urszula Pawłowska 

ŚMIECIOWE "SKARBY BAŁTYKU"
NA WYSTAWIE W ŚWIDNICY

Plastikowa butelka obrośnięta skorupiakami,
fragment rybackiej sieci, sflaczałe baloniki z ta-
siemką, zastygła pianka poliuretanowa - każdy
śmieć może stać się dziełem sztuki. Najcieka-
wsze śmieciowe "skarby" można oglądać od dzi-

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

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

http://www.eldomik.pl


3www.expressem.eu

dek Kultury postanowił podtrzymać tradycję
konkursową w ograniczonym zakresie, aby
szlachetna sztuka recytacji nie poszła w za-
pomnienie.
Miejsce: ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

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

PIOTR BAŁTROCZYK
21.03.2021, godz. 18:00
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.
Wstęp 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA
W MUAY THAI
28.03.2021, godz. 10:30
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Muay Thai
w kategoriach: dzieci, kadet, junior, senior,
weteran. Wydarzenie bez udziału publiczno-
ści.
Miejsce: Hala OSiR Zawiszów, organizator:
Fighter Klub Kaczmarek & Grodowski

ŻABCIA I ROPUCH - SPEKTAKL FA-
MILIJNY
28.03.2021, godz.  16:00 - 17:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
SPEKTAKL FAMILIJNY "ŻABCIA I RO-
PUCH"  w wykonaniu TEATRU LALKI I
AKTORA W WAŁBRZYCHU
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury

XVII KONKURS PIOSENKI DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY "PRZEBÓJ Z
JAJEM"
09.04.2021, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na XVII Konkurs
Piosenki dla Dzieci i Młodzieży "Przebój z
jajem". Tegoroczna edycja odbędzie się on-
line.
Wstęp wolny, miejsce: www.mdk.swidni-
ca.pl, organizator: MDK

KABARET SMILE
10.04.2021, godz. 17:30
Przeniesione z 7 maja.Program "Tu i Teraz"
to wynik wielomiesięcznych obserwacji
prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wni-
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siaj na plenerowej wystawie na świdnickim Ryn-
ku. Wystawa jest częścią kampanii #mniejplasti-
ku organizowanej przez CreditAgricole Bank
Polskai spółkę leasingową EFL.

Oryginalne zdjęcia śmieci zebranych na pol-
skich plażach będą dostępne do obejrzenia na
wystawie plenerowej na Rynku w Świdnicy od
15 marca do 6 kwietnia br. Zdjęcia przygotował
fotograf Dobromił Nosek. 

W ramach #mniejplastiku, w styczniu 2021
roku rozpoczęła się akcja "Górska Odyseja" - 700
km marsz wzdłuż południowej granicy Polski, od
Ustrzyk Górnych do Świeradowa Zdrój, połączony
ze sprzątaniem szlaków, spotkaniami, webinarami
z zakresu ekologii . "Górska Odyseja", organizowa-
na z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim, zwra-
ca uwagę na problem zaśmiecania gór i lasów od-
padami, szczególnie tymi z plastiku. W 2020 roku
zrealizowana została "Bałtycka Odyseja". Wolon-
tariusze posprzątali 500 km plaż na polskim wy-
brzeżu - od Świnoujścia do Piasków.

- Śmieci w lesie, w górach, w parkach, nad
jeziorami są problemem, który dotyczy nas
wszystkich. Śmiecimy my - ludzi i na nas spo-
czywa odpowiedzialność. "Górska Odyseja" ma
na celu uświadomienie, jak bardzo sami niszczy-
my przyrodę i jak potrzebna jest nam odpowie-
dzialna turystyka. Nie trzeba robić wielkich rze-
czy. Na początek wystarczy nie śmiecić, segre-
gować odpady i wyrzucać je do odpowiednich
pojemników - przekonuje Przemysław Przybyl-
ski z banku CreditAgricole.

Na plenerowej wystawie "Górska Odyseja"
można zobaczyć artystyczne zdjęcia śmieci, po-
zbieranych podczas zeszłorocznej akcji "Bałty-
cka Odyseja". Treść wystawy zwraca uwagę na
skalę i przyczyny zanieczyszczeń oraz pokazuje

w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić
się do zmniejszenia ilości plastikowych odpadów
w środowisku. W 2019 roku tylko na terenach
zarządzanych przez Lasy Państwowe, przez któ-
re przejdzie "Górska Odyseja", leśnicy musieli
wydać ponad 3 mln zł na wywiezienie zebranych
w lesie śmieci.

- Pokazujemy wystawę, która może otwo-
rzyć ludziom oczy, bo to my - ludzie - zaśmieca-
my i niszczymy planetę. Śmiecenie zarówno w
górach, jak i w każdym innym miejscu jest bar-
dzo negatywnym zjawiskiem. Szkodzimy przy-
rodzie, a jednocześnie często marnujemy mate-
riał, który można powtórnie wykorzystać. Wie-
rzę, że ludzie mogą świadomie wędrować po
górach i zostawiać na szlakach jedynie ślad swo-
jej stopy - mówi ekolog Dominik Dobrowolski.

Wystawa od czerwca ubiegłego roku była
pokazywana w nadmorskich miejscowościach, a
od października można było ją zobaczyć na Do-
lnym Śląsku, m. in. w Jeleniej, Górze, Wałbrzy-
chu, Bolesławcu czy też Wrocławiu. 

POTRZEBNE WSPARCIE 
DLA POGORZELCÓW 

Miasto Świdnica przekazało finansowe
wsparcie dla gminy Dobromierz. 7000 zł prze-
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kliwej analizie zebranego materiału z #ob-
serwujemywas, powstał program ukazujący
szeroki przekrój codziennych sytuacji z ży-
cia zarówno typowego "Seby", jak również
celebrytów z pierwszych stron.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

XVI Dolnośląski Konkurs Keyboardowy
"MISTRZ KLAWIATURY"
30.04.2021, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w XVI Dolnośląskim Konkursie Key-
boardowym "Mistrz Klawiatury". Tegorocz-
na edycja odbędzie się online.
Wstęp wolny, miejsce: www.mdk.swidni-
ca.pl, organizator: MDK

KABARET ANI MRU MRU
23.05.2021, godz. 20:00
Kabaret Ani Mru Mru w najnowszym cyrko-
wym programie! Cirque de Volaille - ewi-
dentnie miało być Voila, no ale jest jak jest
Dlatego serwujemy roladę humoru, oczywi-
ście nie wieprzową, z solidną porcją pra-
wdziwej satyry w środku! Nie kroić bo pryś-
nie masłem tfu - śmiechem! :)
Wstęp 70/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
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.

znaczone zostanie na likwidację skutków pożaru
budynku wielorodzinnego w Czernicy, do które-
go doszło w ubiegłym roku. Dwie rodziny stra-
ciły wówczas dach nad głową oraz dobytek ży-
cia. 

Władze Gminy Dobromierz zwróciły się z
apelem do Prezydent Świdnicy o pomoc dwóm
rodzinom poszkodowanym w pożarze. Prośba
taka trafiła także do innych samorządów. Pozy-
tywnie odpowiedziały już na nią władze miasta
Jelenia Góra oraz Gmina Gryfów i Gmina Piel-
grzymka. Kolejne pięć gmin procedować będzie
uchwały w tej sprawie na najbliższych sesjach. 

W wyniku pożaru doszczętnie spalona zosta-
ła jedna kondygnacja budynku, dwie kolejne zo-
stały nadpalone, a reszta została zalana wodą.
Rozmiar szkód jest ogromny, a możliwości fi-
nansowe poszkodowanych rodzin oraz gminy
ograniczone. 

- Nasze wsparcie w tej sytuacji jest oczywi-
ste. Chcemy pomóc władzom Dobromierza w
odbudowie domu dla pogorzelców. W tych trud-
nych chwilach każda pomoc dla poszkodowa-
nych rodzin jest cenna i pozwala im powoli wra-
cać do normalności - mówi Beata Moskal-Słanie-
wska, prezydent Świdnicy. 

Wójt Gminy Dobromierz, Jerzy Ulbingorąco
apeluje do wszystkich, którzy chcą i mają możli-
wość przyjścia z pomocą, by nie pozostali obo-
jętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. Pie-
niądze na ten cel można wpłacać na rachunek
bankowy Gminy Dobromierz: 64 2030 0045
1110 0000 0203 2170 lub dołączyć do zbiórki
internetowej dla pogorzelców: https://zrzut-
ka.pl/pdm923 . 
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Starostwo informuje...

e-Budownictwo
GENERATOR WNIOSKÓW

W związku z nowelizacją ustawy Prawo bu-
dowlane i postępująca informatyzacją procesu
inwestycyjno-budowlanego Wydział Budownic-
twa Starostwa Powiatowego w Świdnicy infor-
muje, iż na stronie Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego, pod adresem https://e-budownic-
two.gunb.gov.pl dostępny jest generator umożli-
wiający przygotowanie wniosków do złożenia
drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy
E-PUAP.

Serwis e-budownictwo jest oficjalną, rządo-
wą aplikacją wspierającą proces przygotowania
wniosku w postaci elektronicznej.

PRZYPOMINAMY. WAŻNE ZMIANY
DLA KIEROWCÓW

Od 4 grudnia 2020 r. wszedł w życie tzw.
Pakiet Deregulacyjny. Wprowadził on kilka za-
sadniczych zmian.
Dowód rejestracyjny

Od 4 grudnia 2020 r., zgodnie z dodanym po
art. 74 artykułem 74a Prawa o ruchu drogowym,
urząd wydaje nowy dowód rejestracyjny dla po-
jazdu, w którego dotychczasowym dowodzie re-
jestracyjnym zabraknie miejsc na pieczątkę prze-
glądu, tylko jeśli właściciel pojazdu wyrazi wolę
jego wymiany.

W sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym
nie ma już miejsca na pieczątkę, diagnosta po
przeglądzie nie wpisze w nim daty kolejnego
obowiązkowego badania. Ta znajdzie się wyłą-
cznie na zaświadczeniu, które wydawane jest po
badaniu technicznym.

Co ważne, po zmianach w art. 78 podczas
sprzedaży pojazdu, w którego dowodzie rejestra-
cyjnym nie ma już miejsc na pieczątkę przeglądu,
dotychczasowy właściciel będzie miał obowią-
zek przekazania nabywcy zaświadczenia trzyma-
nego od diagnosty podczas ostatniego przeglądu.
Będzie to jedyny dokument, w którym będzie
można znaleźć datę następnej wizyty na stacji
diagnostycznej. W razie zagubienia zaświadcze-
nia będzie można udać się na stację kontroli

pojazdów, w której dokonano ostatniego przeglą-
du, i poprosić o wydanie duplikatu.

Od 4 grudnia 2020 zmienione prawo ułatwi
zarejestrowanie pojazdu. Dziś przepisy przewi-
dują, że ma się tym zająć starosta właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania jego właści-
ciela. Po zmianach będzie można zarejestrować
pojazd w starostwie właściwym dla miejsca sta-
łego lub czasowego zamieszkania.
Kolejne zmiany

Od 4 grudnia 2020 o czasową rejestrację,
pozwolenie czasowe i wydanie zalegalizowa-
nych tablic rejestracyjnych można zwrócić się
także do urzędu właściwego dla miejsca czaso-
wego lub stałego zamieszkania oraz właściwego
ze względu na miejsce zakupu czy odbioru po-
jazdu - o ile jest to na terenie Polski.

Kolejna zmiana, która obowiązuje od 4 grud-
nia 2020 r., dotyczy wyrejestrowania pojazdu
wywożonego za granicę. Od 4 grudnia starostwo
zrobi to samodzielnie, z urzędu, gdy wydane
zostanie pozwolenie czasowe w celu wywozu
pojazdu za granicę.
Zmiany dotyczące tablic rejestracyjnych

Od 4 grudnia 2020 r. każdy samochód z
wnęką dla dużych tablic rejestracyjnych, ale z
zamontowanymi zmniejszonymi, nie może po-
zytywnie zakończyć badania technicznego.
Prawo jazdy

Od 5 grudnia 2020 r. osoba posiadająca pol-
skie prawo jazdy nie musi mieć przy sobie doku-
mentu podczas prowadzenia pojazdu na terenie
kraju. W razie policyjnej kontroli kierowca po-
daje dane osobowe, a następnie policjant wpro-
wadzi je do obecnego w radiowozie systemu
komunikacji z bazą danych o kierowcach i pojaz-
dach. Jednocześnie zniknie mandat w wysokości
50 zł za brak dokumentu potwierdzającego po-
siadanie uprawnień.

Do odwołania pozostaje zawieszona możli-
wość zwiedzania grupowego oraz organizo-
wania wydarzeń kulturalnych i edukacyj-
nych z udziałem grup.

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

SETKA W TEATRZE [III edycja]
do 26 marca 2021, godz.20:00
Miejsce: on-line, organizator: Świdnicki
Ośrodek Kultury
Trwa 3. edycja setki w teatrze - projektu, w
ramach którego nagrywamy świdnickie ze-
społy a efekty publikujemy w wersji audio i
wideo. Przez 5 tygodni, w kilkudniowych
odstępach publikujemy kolejne nagrania na
kanale YouTube Świdnickiego Przeglądu
Muzycznego:  h t tps : / /www.youtu-
be.com/c/ŚwidnickiPrzeglądMuzyczny -
zapraszamy do subskrybowania i śledzenia
najnowszych premier. Poniżej prezentujemy
listę nagrań aktualnej edycji:
Mindless [rock/grunge] 
Oya [rocknroll]
FanKlub [pop]
Toxide [hard rock]
Hortus [hard rock]
Plethora [metal]
Ślad [blues] 
Linki do aktualnych i archiwalnych nagrań
oraz fotorelacji znajdują się na stronie proje-
ktu: https://sok.com.pl/setka/
Zapraszamy też do śledzenia strony Facebo-
ok Świdnickiego Przeglądu Muzycznego:
https://www.facebook.com/TruskawkaFest

KONKURS RECYTATORSKI "ŚWID-
NICKI PEGAZIK"
18.03-19.03.2021, godz. 10:00
Miejsce: ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK
W związku z sytuacją pandemiczną w kraju
Kłodzki Ośrodek Kultury zrezygnował z or-
ganizacji Dolnośląskiego Konkursu Recyta-
torskiego PEGAZIK w br.
Świdnicki Ośrodek Kultury postanowił pod-
trzymać tradycję konkursową w ograniczo-
nym zakresie, aby szlachetna sztuka recytacji
nie poszła w zapomnienie. Organizujemy kon-
kurs recytatorski ŚWIDNICKI PEGAZIK dla
uczniów szkół podstawowych w kategoriach:
młodsi: klasy IV,V,VI SP
starsi: klasa VII i VIII SP
Przesłuchania Miejskie odbędą się:
kategoria młodsi: 18 marca (czwartek) 2021
r. o godz. 10.00
kategoria starsi: 19 marca (piątek) 2021 r. o
godz. 10.00
w Świdnickim Ośrodku Kultury, Rynek 43,
sala lustrzana
Każdą ze szkół reprezentuje do 3 wykonaw-
ców. Karty zgłoszeń należy dostarczyć oso-
biście najpóźniej do dnia 10 marca 2021 r.
do siedziby Świdnickiego Ośrodka Kultury,
Rynek 43, Świdnica lub mailem: m.kozło-
wski@sok.com.pl

ciąg dalszy na str. 6
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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 ŚLĄSKA MUAYTHAI

IFMA - 28 marca 2021 Świdnica
Organizator: Stowarzyszenie Fighter Kacz-
marek Grodowski. Patronat:Polski Związek
Muaythai, Prezydent Miasta Świdnica Pani
Beata Moskal-Słaniewska. Miasto Gospo-
darz:Świdnica
Partner Główny: Trener Reprezentacji Pol-
ski Muaythai dzieci i kadetów Dawid Polok
Impreza towarzysząca:
Festiwal Muaythai Przeciw Narkotykom
UWAGA: W Mistrzostwach mogą brać
udział tylko zawodnicy i zawodniczki z
aktualnymi licencjami zawodniczymi (rocz-
nymi dla klubów zrzeszonych i jednorazo-
wymi dla niezrzeszonych).
Przypominamy również, że wszyscy zawodni-
cy i zawodniczki biorący udział w Mistrzo-
stwach, zgodnie z wytycznymi naszej świato-
wej federacji IFMA mogą zostać poddani te-
stom antydopingowym zarówno podczas za-
wodów jak też przed ich rozpoczęciem oraz po
ich zakończeniu. Po szczegółowe informacje
dotyczące substancji i środków zabronionych
odsyłamy na stronę: https://www.antydo-
ping.pl/lista-substancji-zabronionych/
TERMIN
27 marca 2021
Dawna szkoła podstawowa nr 105 ul Fol-
warczna 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
rozpoczęcie turnieju godz. 10:30
oficjalne otwarcie  godz. 11:00
MIEJSCE zawodów: Hala Sportowa, ul. Ga-
la Anonima 1; 58-100 Świdnica
ZGŁOSZENIA
Zainteresowane startem kluby prosimy o
wysłanie zbiorczej listy zawodników i za-
wodniczek na e-mail biuro@muaythai.pl,
podając w mailu informacje według poniż-
szego schematu:
Imię i nazwisko, klub, kategoria wiekowa
(oraz data urodzenia), kategoria wagowa.
Jan Kowalski, Fighter Świdnica, senior,
01.01.1990, -75kg.
UWAGA ! PODANIE WSZYSTKICH DA-
NYCH JEST OBOWIĄZKOWE! (zgłosze-
nia niekompletne nie będą publikowane na
liście startowej)
W tej samej kategorii wagowej i wiekowej
można zgłosić maksymalnie 2 zawodni-
ków/zawodniczek z tego samego klubu. Nie

Rejestracja nowego pojazdu przez salon sa-
mochodowy

Od 4 czerwca 2021 r., w życie wejdzie kolej-
na zmiana. Po nowelizacji w art. 73c Prawa o
ruchu drogowym?-?nabywca nowego samo-
chodu, przyczepy lub motoroweru będzie
mógł upoważnić salon sprzedaży do złożenia
wniosku o rejestrację pojazdu, odbioru decyzji
o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia
czasowego i zalegalizowanych tablic rejestra-
cyjnych. Wszystko będzie mogło się odbyć drogą
elektroniczną.
Pojazdy używane

Zgodnie ze znowelizowanym art. 73 ust. 1a
jeśli kupiony pojazd był już zarejestrowany w
Polsce, to niezależnie od miejsca jego rejestracji
możliwe będzie złożenie wniosku o pozostawie-
nie dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Bę-
dzie to możliwe wtedy, gdy tablice rejestracyjne
na zakupionym pojeździe są w pełni czytelne i
odpowiadają obowiązującemu wzorowi.
Karta pojazdu

Od 4 września 2022 r. polskie urzędy prze-
staną wydawać karty pojazdu, nalepki kontrolne
oraz jej wtórniki.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE INFORMUJE.

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsul-
tacje z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społe-
cznych dla Powiatu Świdnickiego na lata 2021-
2026"

Przedmiot konsultacji:
Zebranie propozycji i opinii do projektu
Czas rozpoczęcia konsultacji:  17 marca

2021 r.

Czas zakończenia konsultacji:  22 marca
2021 r. do g. 8.00

Forma konsultacji:
Konsultacje pisemne lub za pośrednictwem

poczty elektronicznej.
Zakres konsultacji:
Opinie, uwagi do pełnej treści projektu

"Strategii Rozwiązywania Problemów Społe-
cznych dla Powiatu Świdnickiego na lata
2021-2026" należy zgłaszać wg formularza
stanowiącego załącznik do ogłoszenia. Formu-
larze uwag winny być złożone do Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul.
Wałbrzyska 15, II piętro, pokój nr 36 lub drogą
elektroniczną na adres: pcpr@pcpr.swidni-
ca.pl. Liczy się data wpływu uwag do jedno-
stki.

Projekt programu zamieszczony został w
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie in-
ternetowej Powiatu Świdnickiego: www.po-
wiat.swidnica.pl, na stronie internetowej Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy:
www.pcpr.swidnica.pl oraz na tablicach ogło-
szeń Starostwa Powiatowego w Świdnicy i Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świd-
nicy.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie
konsultacji: Katarzyna Dudkiewicz - Kierownik
Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057) projekty aktów normatyw-
nych dotyczących sfery zadań publicznych są
uchwalane po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymieniony-
mi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad
określonych w uchwale Nr XL/329/2010 Rady
Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowa-
nia z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

ciąg dalszy ze str. 5
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SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW
10 marca, na zaproszenie Starosty Świdnic-

kiego Piotra Fedorowicza, Powiat Świdnicki od-
wiedzili starostowie powiatów: ząbkowickiego -
Roman Fester, głogowskiego - Jarosław Dudko-
wiak, kłodzkiego - Maciej Awiżeń i zgorzelec-
kiego - Artur Bieliński. Podczas spotkania samo-
rządowcy rozmawiali o problemach i wyzwa-
niach stojących przed samorządami powiatowy-
mi "dzisiaj" i w najbliższej perspektywie czaso-
wej.

W MDK...

XIV DOLNOŚLĄSKIEGO
PRZEGLĄDU PIOSENKI I PIEŚNI

PATRIOTYCZNEJ - WYNIKI
15 marca 2021 r. dokonano podsumowania

XIV Dolnośląskiego Przeglądu i Pieśni Patrioty-
cznej "Z rezydencji, białych dworków i chat,
myśmy wciąż do Niepodległej szli". W przeglą-
dzie wzięło udział 18 podmiotów. Jury w skła-
dzie: Beata Bartko- Kozieł - dyrektor Szkoły
Muzycznej I stopnia w Świdnicy, Ewa Tyszkie-
wicz - nauczyciel muzyki, Lidia Bakalarczyk -
nauczyciel muzyki postanowiło przyznać nagro-
dy i wyróżnienia:
Grand Prix 

- Klaudia Kutyba - Szkoła Podstawowa w.
Lutomi Dolnej

Nagroda Główna
- Aleksandra Wójtowicz- Centrum Muzycz-
ne Tryton w Tomaszowie Lubelskim
- Hanna Błachut- Ekologiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 7 im. J. Tuwima w Bielawie
- Justyna Sitarek- Liceum Ogólnokształcące
im. S. Żeromskiego w Strzegomiu
- Elżbieta Stachura  - Szkoła Podstawowa nr
10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie
Nagroda specjalna Dyrektora MDK Świdni-
ca - za promocję twórczości Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego
Marta Gołębiowska- Szkoła Podstawowa nr
17 we Wrocławiu
Nagroda Główna w kategorii duety i zespoły:
- Duet:  Łucja Bojnowska i Lena Gączko-
wska-  Młodzieżowy Dom Kultury w Świd-
nicy

Wyróznienia:
- Filip Bajron- Szkoła Podstawowa nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

www.expressem.eu www.expressem.eu

ma rozstawiania zawodników w drabince.
Kategoria wagowa jest rozgrywana w przy-
padku zgłoszenia co najmniej 2 zawodni-
ków/ zawodniczek.
Zawodników/zawodniczek będzie można re-
jestrować do 21 marca 2021 do godziny 24:00
- po tym terminie  zgłoszenia nie będą możliwe
INFORMACJE
Sprzęt ochronny do walki zapewnia organi-
zator (akceptowalne marki to Wesing, MTG,
FBT, Dragon Do).
Zawodnik musi posiadać - spodenki muayt-
hai, koszulkę na ramiączkach (niebieską i
czerwoną), ochraniacz krocza (metalowy),
ochraniacz szczęki, bandaże bokserskie (ba-
wełniane, zakaz używania plastrów!).
Koszulki tylko na ramiączkach!
Ochraniacz krocza  TYLKO METALOWE
- wiązane (zgodnie z przepisami IFMA).
Obowiązkowy mongkom - WŁASNY (klu-
bowy).
WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH
- posiadanie książeczki sportowo-lekarskiej
lub zaświadczenia od lekarza z aktualnymi
badaniami z wpisem "zdolny do treningów i
startów w zawodach w dyscyplinie muaythai";
- ubezpieczenie NNW z datą ważności po-
krywającą się z datą turnieju;
- w przypadku zawodników i zawodniczek
niepełnoletnich podpisana zgoda rodziców
do udziału w turnieju;
- wypełniony oryginał formularza zgłoszenio-
wego (do oddania przy rejestracji na Hali).
OPŁATY
Licencja roczna 40 zł od zawodnika/zawod-
niczki (dla osób wcześniej nie posiadających
licencji na rok 2021) dla klubów zrzeszo-
nych lub licencja jednorazowa na te konkret-
ne zawody dla zawodników niezrzeszonych.
UWAGA: Licencje muszą być opłacone
przez system iMuaythai przed rozpoczęciem
zawodów. Nie będzie możliwości płatności
na miejscu.
Opłata startowa 50 zł  od zawodnika/zawod-
niczki płatna przez system iMuaythai.
KATEGORIE WIEKOWE i WAGOWE
na stonie: 

ciąg dalszy na str. 8

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo
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- Artur Droś- Szkoła Podstawowa nr 10 z
Oddziałami Sportowymi w Bielawie
- Aleksandra Herbut- Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy

XVII KONKURS PIOSENKI DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY "PRZEBÓJ Z

JAJEM‘2021" ON LINE
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

XVII Konkursie Piosenki dla Dzieci i Młodzieży
" Przebój z jajem". Tegoroczna edycja odbędzie
się online.  Celem konkursu jest popularyzacja
śpiewania wśród dzieci i młodzieży, samokształ-
cenie muzyczne, możliwość niezależnej prezen-
tacji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia
siebie, także aktorsko oraz poszukiwanie dzieci
szczególnie uzdolnionych i promowanie mło-
dych talentów

Przesyłanie prezentacji: do 3 kwietnia 2021
r. na adres: dzialimprez@mdk.swidnica.pl

Rozstrzygnięcie konkursu: 9 kwietnia 2021
r. (plakat str. 4)

W MBP...

WARSZTATY PISARSKIE
Zapraszamy na kolejne warsztaty pisarskie.

Kolejne spotkanie 23
marca o godzinie 16.00
odbędzie się na stadio-
nie "Mechanika".

KTO DZIŚ
PAMIĘTA, ŻE...

W Wypożyczalni
Naukowej i Czytelni
Czasopism gromadzi-
my publikacje związane
tematycznie ze Świdni-
cą i regionem. Wśród
nich można znaleźć
książki, czasopisma,
dokumenty życia społe-
cznego. Zbiory pracow-
ni  udostępniamy na
miejscu, więc te "regio-
nalne skarby" nie mają
okazji zaistnieć, zna je
tylko garstka osób zain-
teresowanych tematem.
Chcemy, aby wiedza o
nich była wśród naszej
społeczności powszech-
niejsza. Z tą myślą roz-
poczynamy cykl "Kto
dziś pamięta, że " , pre-
zentujący w krótkiej
graficzno - tekstowej
formie ciekawostki ze
świdnickiej kultury i hi-
storii, w których wyko-
rzystamy kolekcję Pra-
cowni Regionalnej, bo-
gate zbiory portalu

www.mojemiasto.swidnica.pl oraz materiały To-
warzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej.

Mamy nadzieję, że w ten sposób ożywimy
Państwa wspomnienia i zachęcimy do podziele-
nia się nimi na profilu naszej biblioteki lub li-
stownie - tradycyjną pocztą lub mejlem.

Cykl będzie prezentowany na fanpagu bib-
lioteki: @MBPswidnica

Polonia informuje...

MŁODZI PIŁKARZE JAK ZWYKLE
POKAZALI MOC!

Tradycyjnie nie prowadzono  klasyfikacji
końcowej, liczyła się znakomita zabawa w duchu
fair-play i  zbieranie kolejnych, piłkarskich szli-
fów. Za nami niezwykle ciekawy  turniej dla
zawodników z rocznika 2014 organizowany
przez Miejski Klub  Sportowy Polonia-Stal
Świdnica w którym udział wzięła pokaźna liczba
18  zespołów z terenu Dolnego Śląska.

Na terenie hali sportowej na Zawiszowie
oprócz gospodarzy zaprezentowali się piłkarze i
piłkarki Parasola  Wrocław, UKS-u Lechia
Dzierżoniów, Pogoni Pieszyce, AKS-u Strze-
gom,  Diamentu Wałbrzych, Górnika Nowe Mia-
sto Wałbrzych, Akademii Piłkarskiej  Mieroszów
i Akademii Piłkarskiej 13 Świdnica. Na uczest-
ników czekała  solidna porcja grania, wszyscy
rozegrali 10 spotkań po 9 minut każde, a  rywa-
lizacja toczyła się równolegle na trzech specjal-
nie przygotowanych  boiskach. Tradycyjnie
wszyscy młodzi adepci futbolu zostali nagrodze-
ni  za swój wysiłek medalem dla najlepszego
gracza turnieju i  okolicznościowym dyplomem.

ciąg dalszy ze str. 7
http://pzmuaythai.pl/?p=3174&fbclid=Iw
AR3Guvw9gwOwiiXhxJw32YHW5-_4I
HWu13aFpbfxGSUXycy9-q820DrsVXE
Kontakt do organizatora:
Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek Grodo-
wski, 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

**********************************
WYSTAWA
Polski teatr w obozach jenieckich We-
hrmachtu (1939-1945)
Jak to się stało, że jeńcy wojenni, przebywa-
jąc w obozach, mogli zajmować się działal-
nością teatralną? Na to pytanie odpowiada
wystawa "Polski teatr w obozach jenieckich
Wehrmachtu". Zobaczymy tu m.in. zaskaku-
jące fotografie jeńców-aktorów, szkice ko-
stiumów czy scenariusze przedstawień.
Organizowanie przedstawień teatralnych na
wysokim - jak na warunki obozowe - pozio-
mie artystycznym pozwalało jeńcom choć
na chwilę zapomnieć o trudnej obozowej
rzeczywistości.
Prezentacja składa się z dokumentów, foto-
grafii oraz przedmiotów związanych z dzia-
łalnością teatralną, którą z dużym wysił-
kiem, ale także ogromnym powodzeniem
prowadzili pasjonaci teatru - polscy jeńcy w
latach II wojny światowej. Uwagę zwraca
ich pomysłowość, zaangażowanie i profe-
sjonalizm, a także znacząca rola tej dziedzi-
ny życia w przetrwaniu okresu niewoli.
Wystawa prezentowana jest w holu Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w dniach od
1.03.2021 do 31.03.2021

**********************************
Regulamin XVI DOLNOŚLĄSKIEGO
KONKURSU KEYBOARDOWEGO

"Mistrz klawiatury"
ŚWIDNICA 2021

edycja on-line
eliminacje wojewódzkie do VIII Ogólno-
polskiego Konkursu Keyboardowego pod

http://www.bojero.com.pl


W trakcie piłkarskich zmagań czekały na nich
wody z firmy Mineral Zdrój i jabłka z Sadu
Burkatów przygotowane przez  sponsorów tur-
nieju.

źródło: poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
05.03.2021r. godz. 8.26 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie z Komendy Powiatowej Po-
licji dotyczące chłopca, który zaginął w dro-
dze do szkoły. Natychmiast informacja o ry-
sopisie dziecka zostały przekazane funkcjo-
nariuszom straży miejskiej, którzy przystąpi-
li do poszukiwań. Już o godzinie 9.50 chło-
piec został odnaleziony w rejonie ulicy Espe-
rantystów. Dziecko trafiło pod opiekę mamy.

07.03.2021r. godz. 7.18 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące osób bez maseczek
uczestniczących w giełdzie staroci i osobli-
wości w Rynku. Na miejscu interweniował
patrol straży miejskiej. Udzielono wielu po-
uczeń, w jednym przypadku sprawa zostanie
skierowana do sądy, gdyż sprzedawca staroci
z Legnicy stanowczo odmówił założenia ma-
seczki. Uważał, że pandemia to tylko wymy-
sły a wirus  SARS-CoV-2 nie jest groźny i
nikogo nie może "zabić".

08.03.2021r. godz. 13.05 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące mężczyzny leżącego w
Zaułku Kupieckim. Skierowany na miejsce
patrol zastał tam Adama S., bezdomnego w
stosunku do którego strażnicy podejmowali
już wielokrotnie interwencje. Mężczyzna
trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań celem
wytrzeźwienia. W dniu następnym został do-
prowadzony do Sądu Rejonowego w Świd-

nicy, gdzie postawiono mu trzy zarzuty,
zanieczyszczenia miejsca publicznego, uży-
wania słów wulgarnych oraz dopuszczenia
się nieobyczajnego wybryku. Adam S. został
ukarany 15 dniową karą aresztu.

09.03.2021r. godz. 17.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące dwóch mężczyzn spoży-
wających alkohol w poczekalni dworca auto-
busowego Centrum Przesiadkowego Świd-
nica Miasto. Już po chwili strażnicy przerwa-
li biesiadę alkoholową. Jeden z mężczyzn
został ukarany mandatem karnym, w stosun-
ku do drugiego zostanie skierowany wniosek
o ukaranie do sądu.

10.03.2021r. godz. 22.56
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkańca Świdnicy do-
tyczące młodego mężczyzny, leżącego w sta-
nie upojenia alkoholowego w rejonie Placu
1000-Lecia. Skierowany na miejsce patrol
potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna po zba-
daniu przez lekarza został umieszczony w
Policyjnej  Izb ie Zatrzymań celem
wytrzeźwienia. Prawdopodobnie gdyby nie
został przez nikogo zauważony, ze względu
na wychłodzenie mogłoby dojść do tragedii.

11.03.2021r. godz. 22.57
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkańca Świdnicy do-
tyczące mężczyzny leżącego w rejonie Placu
Grunwaldzkiego. Osoba ta spała przykryta

kocem. Skierowany na
miejsce patrol zastał
bezdomnego Janusza
Ch. oraz osobę zgłasza-
jącą. Pomimo że bezdo-
mnemu zaoferowano
pomoc, stwierdził on, iż
niczego nie potrzebuje i
"poprosił" aby mu nie
przeszkadzać. W sto-
sunku do tej osoby w ro-
ku 2020 prowadzono 18
postępowań zakończo-
nych skierowaniem do
sądu wniosku o ukara-
nie. Większość czynów
była związana ze spoży-
waniem alkoholu, za-
śmiecaniem,  używa-
niem słów wulgarnych i
nieobyczajnymi wybry-
kami.

***
W minionym tygo-

dniu zrealizowano  135
interwencji.  

***
W dniu 13 marca o

godzinie 8.45 dyżurny
Straży  Miejsk iej  w
Świdnicy otrzymał wy-
jątkowo niepokojące
zgłoszenie. Na jednej z
kamienic w Rynku, na
wysokości czwartego
piętra odspoił się ozdob-
ny fragment elewacji i w
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patronatem Polskiego Stowarzyszenia Wy-
chowania Pozaszkolnego

I. Organizator: 
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysła-
wa Kozara-Słobódzkiego  w Świdnicy
ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica, tel./
fax (074) 851-33-30
II. Cele konkursu:
- popularyzacja nauki gry na elektronicz-
nych instrumentach klawiszowych w klasie
keyboard
- kształtowanie i uaktywnienie artystyczne-
go amatorskiego ruchu muzycznego 
- możliwość konfrontacji swoich umiejętno-
ści wśród rówieśników
- doskonalenie warsztatu wykonawczego i
pedagogicznego
- promowanie najlepszych i najciekawszych
wykonawców 
Konkurs kierowany jest do amatorów, uczą-
cych się gry na keyboardach w domach kul-
tury lub w innej amatorskiej formie (np.
ogniska muzyczne). W konkursie nie powin-
ny brać udziału osoby uczące się nauki gry
na keyboardach w formach profesjonalnych,
np. w szkołach muzycznych.
III. Zgłoszenia:
Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie wy-
pełnionej karty zgłoszenia wraz z nagra-
niemw nieprzekraczalnym terminie do
18.04 .2021r. na adres:
e-mail:dzialimprez@mdk.swidnica.pl w ty-
tule wpisując "Mistrz Klawiatury’2021"
IV. Warunki udziału:
1. Konkurs adresowany jest do solistów - ucz-
niów szkół podstawowych klas 0-VIII i szkół
ponadpodstawowych (kategorie wykonawcze
poniżej) -z województwa dolnośląskiego
2. Warunkiem udziału jest przesłanie nagra-
nia video (mp4) jednego utworu trwającego
maksymalnie do 4 minut. Prezentacja może
byćprzesłana w formie linku do nagrania
(np.przezWeTransfer - link: https://wetrans-
fer.com/ lub inne)
3. Nagranie należy wykonać w formie "na
żywo", bez jakiegokolwiek montażu czy ob-
róbki.W prezentacji powinna być widoczna-
klawiatura i ręce oraz cała sylwetka osoby
grającej, tak aby była możliwaidentyfikacja
uczestnika. Utwór powinien być wykony-
wany z pamięci. 
4. Należy zapoznać się z klauzulą informa-
cyjną zamieszczoną na stronie:

www.mdk.swidnica.pl
w zakładce "O MDK" lub przy wzorze karty
zgłoszenia
5. Uczestnicy konkursu nadsyłają karty
zgłoszenia wraz z nagraniem mp4 do 18
kwietnia 2021r. na adres: e-mail:dzialim-
prez@mdk .swidnica.pl
6. Do karty zgłoszenia należy obowiązkowo
dołączyć zgody na przetwarzaniedanych
osobowych oraz zgody na wykorzystanie
wizerunku- wzory znajdują sie przy karcie
zgłoszenia
V. Kategorie wykonawcze:
I uczniowie kl. 0-III SP (6 - 9 lat)
II uczniowie kl. IV-VI SP (10 - 13 lat)
III uczniowiekl.VII-VIII SP oraz szkół
ponadpodstawowych (14 - 19 lat) 
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każdej chwili mógł spaść na przechodniów.
Natychmiast na miejscu pojawił się patrol

straży miejskiej. Funkcjonariusze potwierdzili
zgłoszenie. Kilkanaście metrów nad głowami
przechodniów wisiał duży ozdobny element ele-
wacji. Teren natychmiast zabezpieczono. Dyżur-
ny usiłował skontaktować się z zarządcą budyn-
ku, jednak okazało się to niemożliwe. Na miejsce
wezwano straż pożarną. Zagrożenie zostało usu-
nięte. Okazało się, że płyta, która mogła spaść
ważyła ponad 50 kg. Choć był to 13 dzień marca
wszystko zakończyło się dobrze. W poniedziałek
o zdarzeniu został powiadomiony zarządca nie-
ruchomości.

***
Co pod ręką to do pieca. Po chwili zostaje

jedynie kupka popiołu i ani śladu śmieci, które
wrzuciliśmy do paleniska. Co prawda w okolicy
rozchodzi się zapach spalonego plastiku, ale co
to komu przeszkadza. A JEDNAK PRZESZKA-
DZA I CO GORSZA TRUJE!

Aby ukarać sprawcę spalania odpadów
strażnik musi naocznie stwierdzić ten fakt. Od
zeszłego roku funkcjonariusze Straży Miej-
skiej w Świdnicy korzystają również z innej
możliwości. W przypadkach gdzie istnieje
uzasadnione podejrzenie spalania odpadów, a
nie udało się tego naocznie stwierdzić, strażni-
cy pobierają z paleniska popiół, który zostaje
zbadany przez certyfikowane laboratorium.
Dalszy tryb postępowania zależy od wyników
ekspertyzy. Niestety, zazwyczaj, czego dowo-
dzi ostatni przypadek, badanie wykazuje spa-
lanie substancji, które nie powinny się znaleźć
w piecu. Tym razem sprawę zakończono uka-
raniem sprawcy mandatem karnym w kwocie
500 zł. Należy jednak pamiętać, iż w sytuacji
skierowania przez straż miejską wniosku o
ukaranie do sądu, grzywna może wynieść na-
wet 5000 zł.

Przypominamy, że uzasadnione przypadki
podejrzenia spalania odpadów należy zgłaszać
do straży miejskiej pod całodobowy numer alar-
mowy 986.

źródło: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
TRENING JACOBSONA 

W KLUBIE ABC SENIORA 
Czas pandemii skłonił seniorów z Klubu

ABC Seniora do skorzystania z zajęć relaksacyj-
nych w ramach treningu Jacobsona. Klub ABC
Seniora w Bystrzycy Dolnej,  prowadzony przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  to miej-
sce, gdzie realizowane są różnorodne zajęcia,
zapewniające rozwój fizyczny i aktywizację se-
niorów. Czas pandemii skłonił seniorów do sko-
rzystania z zajęć relaksacyjnych w ramach tre-
ningu Jacobsona.

To właśnie Jacobson jest autorem słynnego
zdania: "Zaniepokojony umysł nie może istnieć
w zrelaksowanym ciele", dlatego był przekona-
ny, że gdy dojdzie do zmniejszenia napięcia
mięśni, przełoży się to automatycznie na odprę-
żenie psychiczne.

Zajęcia relaksacyjne  w ramach treningu Ja-
cobsona to jedna ze skuteczniejszych metod
wspomagających walkę z nadmiernym stresem,
który może prowadzić do napięć emocjonalnych.

Przynosi pozytywne efekty również w leczeniu
bezsenności.

TESTY NA COVID ZGŁOSZENIA
PRZEZ INTERNET 

Ministerstwo Zdrowia zwiększyło możliwo-
ści w kierunku testowania SARS-CoV-2. Internet
i kilka kliknięć. Ministerstwo Zdrowia zwiększy-
ło możliwości w kierunku testowania SARS-
CoV-2. Aby otrzymać skierowanie na test, należy
wypełnić formularz online na gov.pl/dom a algo-
rytm na podstawie danych określi, czy kwalifi-
kujemy się na test.

Po pozytywnej kwalifikacji skontaktuje się z
tobą konsultant z Centrum Monitorowania
DOM.

Następnie otrzymamy zlecenie na test z sy-
stemu eKolejka

Nowy sposób otrzymania skierowania, nie
wyklucza dotychczasowych form, m.in. za po-
średnictwem lekarza POZ.

DLACZEGO SPIS POWSZECHNY
JEST WAŻNY DLA NAS

WSZYSTKICH? 
1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszech-

ny Ludności i Mieszkań jego wyniki pozwalają
odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lo-
kalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla
tworzenia budżetów przez samorządy oraz  pod-
stawę określania wysokości subwencji państwo-
wych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki
uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzysty-
wane są przez kluczowe resorty do planowania
działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia,
polityki żywnościowej, finansów, zagospodaro-
wania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych
czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki
spisowi ludności, konieczne do złożenia wnio-
sków i sporządzenia studiów wykonalności pro-
jektów lub do stworzenia biznesplanów wyko-
rzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci fundu-
szy europejskich w ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba
miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in.
od liczby mieszkańców, określonej wynikami
ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszy-
stkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

rozpoczyna się 1 kwietnia.

GMINA ŚWIDNICA UPAMIĘTNIŁA
DR EWĘ UNGER 

15 marca mija dokładnie 1. rocznica śmierci
dr Ewy Unger, współzałożycielki Fundacji
"Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego,
osoby mocno zaangażowanej w polsko-niemiec-
kie pojednanie, Honorowego Obywatela Gminy
Świdnica. W sobotę 13 marca o godz. 11 w
kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu od-
była się msza święta koncelebrowana, w intencji
śp. Ewy Unger, pod przewodnictwem o. Janusza
Śliwy SJ, z udziałem ks. Michała Czajkowskiego
oraz ks. Wojciecha Zięby. Homilię wygłosił O.
Adam Żak SJ. Bezpośrednio po zakończeniu
mszy św. zaproszeni goście wspominali osobę
pani Unger oraz jej wkład w budowanie relacji
na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

W imieniu prezydenta Wrocławia list odczy-
tał Jacek Pluta, zastępca dyrektora Departamentu
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we
Wrocławiu. List od wójt gminy Świdnica Teresy
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(W zależności od rodzaju zgłoszeń podział
kategorii może ulec zmianie)
VI. Ocena i nagrody: 
1. Uczestnicy walczyć będą o nagrodę Grand
Prix oraz  tytuł "Mistrza Klawiatury" w po-
szczególnych kategoriach wiekowych.
2. Jury, powołane przez organizatorów, oce-
niać będzie: dobór repertuaru, umiejętności
techniczne wykonawcy (gra techniką key-
boardową!), stopień wykorzystania możli-
wości keyboardu  w czasie rzeczywistym
(bez użycia sekwencera, dyskietek, USB
itp.), własną interpretację, ogólny wyraz ar-
tystyczny. Gra z nut niewskazana.
3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody
ufundowane przez Organizatora.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają
pamiątkowe dyplomy 
Finaliści konkursu otrzymują nominacje do
konkursu ogólnopolskiego, który powinien
odbyć siędo 25czerwca 2021r. w wybranej
przez zarząd PSWP placówce wychowania-
pozaszkolnego.
VII. Przebieg konkursu: 
1. 18kwietnia2021 roku  - termin nadsyłania
zgłoszeń.
2. 30 kwietnia 2021 r. - Koncert laureatów w
formie on-line na stronieinternetowej MDK:
mdk.swidnica.pl
VIII. Sprawy organizacyjne:
1. Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednozna-
czne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych i publikacje
wizerunku na potrzeby konkursu i jego reali-
zacji. (Ustawa o ochronie danych osobowych
Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wy-
raża zgodę na nieodpłatnewykorzystanie
przez MDK w Świdnicy swojego wizerunku
w materiałach służących promocji działal-
ności placówki, w tym także poprzez rozpo-
wszechnianie wizerunku w mediach elektro-
nicznych (na stronach internetowych i porta-
lach społecznościowych). Oświadcza, że
wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniej-
szą zgodą nie narusza dóbrosobistych ani
innych praw.
3. Wszelkich dodatkowych informacji
udziela koordynator konkursu Agnieszka
Banach- a.banach@mdk.swidnica.pl  lub
tel. 572-838-143 (MDK dz. II)
IX. Uwagi końcowe:
1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzy-
ga organizator.
2. Organizatorzy i jury zastrzegają sobie pra-
wo ostatecznej interpretacji niniejszego re-
gulaminu oraz możliwość nie przyznania ja-
kiejś z nagród. 
3. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysłu-
guje od niego odwołanie.
4. Administratorem Pana/Pani danych oso-
bowych jest Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w
Świdnicy ul. Nauczycielska 2, 58 - 100
Świdnica tel/fax. 74/8513330, adres email:
sekretariat@mdk.swidnica.pl. Pełna klauzu-
la znajduje się pod adresem:
 https://mdk.swidnica.pl/klauzura-informa-

cyjna/

www.expressem.eu
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Mazurek skierowany na rocznicowe obchody we
Wrocławiu odczytał rzecznik prasowy Urzędu
Gminy Janusz Waligóra.

Dzisiaj połączyła nas Krzyżowa i osoba śp.
Ewy Unger. Krzyżowa to jedna z 35 miejscowo-
ści, położona w gminie Świdnica na Dolnym
Śląsku. Miejsce wyjątkowe, symboliczne i histo-
ryczne dla dwóch narodów, Polaków i Niemców.
Serdeczny uścisk premiera RP i kanclerza Nie-
miec, uwieczniony przez wielu fotografów 12
listopada 1989 r. w Krzyżowej, stał się symbolem
pojednania obu narodów i przemian zachodzą-
cych w Europie. Pałac Helmuta Jamesa von Mol-
tke i cały zespół pałacowo-parkowy jest dziś
siedzibą Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia
Europejskiego i Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży.

Jak wielokrotnie możemy przeczytać na kar-
tach historii, aby to wszystko mogło się wydarzyć
zawsze potrzebni są ludzie, którzy mają swoją
wizję, a w tym przypadku i chrześcijańską myśl
społeczną. Ewa Unger często dziwiła się, że z
czerwcowej konferencji "Chrześcijanin w społe-
czeństwie", na której dyskutowano plany dla
Krzyżowej zrodził się tak ogromny projekt, jak
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Euro-
pejskiego. Kiedy otwierała Międzynarodowy
Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowe, mówiła:

Czy choćby ktokolwiek z nas, którzy pamię-
tamy pierwszą konferencję o Krzyżowej, mógł
sobie wtedy wyobrazić dalszy bieg wydarzeń
tak, jak on nastąpił?

Dziś po upływie kilkudziesięciu lat Krzyżo-
wa w gminie Świdnica jest dla nas ważnym
ośrodkiem, w którym realizujemy międzynaro-
dowe projekty skierowane do młodzieży, peda-
gogów, nauczycieli czy seniorów. Z udziałem nie
tylko Polaków i Niemców, ale także Belgów,
Francuzów i Włochów. To właśnie w Krzyżowej

15 lat temu władze gminy Świdnica podpisały
pierwszą umowę partnerską z niemieckim mia-
stem Lampertheim. Dzięki partnerstwu z Lam-
pertheim zrodziły się kolejne: z belgijskim mia-
stem Maldegem (2010), włoskim miastem Adria
(2015), czy francuskim Ermont (2017). Od 2014
r. gmina Świdnica współpracuje także z polską
gminą Żukowo (2014), a w 2018 r. podpisano list
intencyjny z gminą Świdnica w woj. lubuskim.
Dzięki pierwszej umowie zawartej w Krzyżowej
stworzyliśmy europejską rodzinę miast partner-
skich. Zatem słowa wypowiedziane przez panią
Ewę Unger podczas otwarcia Międzynarodowe-
go Domu Spotkań w Krzyżowej, my samorzą-
dowcy gminy Świdnica wdrożyliśmy w życie i
konsekwentnie realizujemy. Krzyżowa ze swoją
filozofią spotkania, poznania i dialogu z drugim
człowiekiem jest darem poprzednich pokoleń dla
nas. Niewątpliwe zasługi w tym miała właśnie
pani Ewa Unger.

Ogromną rolę w kształtowaniu tego niezwy-
kłego miejsca w gminie Świdnica, w Polsce, czy
wręcz w Europie, odegrały osobiste kontakty
Ewy Unger z Freyą von Moltke. Obie panie tak
ważne dla rozwoju Fundacji "Krzyżowa", ale i
dla nas, naszego gminnego samorządu, decyzją
Rady Gminy Świdnica w roku 2000 zostały wy-
różnione tytułem "Honorowy Obywatel Gminy
Świdnica". Tytuł ten otrzymał także ks. Prałat
Bolesław Kałuża.
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**********************************
ŻABCIA I ROPUCH - SPEKTAKL FA-
MILIJNY
28.03.2021, godz.  16:00 - 17:00

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
SPEKTAKL FAMILIJNY "ŻABCIA I RO-
PUCH"  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 wspierają się w codziennych
sytuacjach i problemach. Wszystkie działania
zawsze inicjuje Żabcia, głównie po to, by pod-
nieść na duchu swojego przyjaciela, służąc mu
radą, pomocą i ciepłym słowem.
Oprócz perypetii dwójki przyjaciół, pozna-
my także losy takich postaci, jak: Ślimak,
który bezustannie dba o swoją figurę, Żółw
- wiekowy pan, czuwający nad porządkiem
w przedstawionym mikroświecie, zawadia-
cka Mucha, która produkuje perfumy oraz
polujący na nią Nietoperz.
Bohaterowie żyją w harmonijnym świecie
zgodnie z wyznaczonym przez naturę ryt-
mem, gdzie wspólne spędzanie czasu jest
największą rzeczą na świecie, a troska o
szczęście drugiej osoby czyni ten świat jesz-
cze piękniejszym.
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Dla nich Fundacja stała się ideą samą w
sobie, zbiorem wartości, o które warto walczyć,
dla których warto pracować. Trzeba bowiem pa-
miętać, że pani Ewa pracy w Klubie Inteligencji
Katolickiej, a także Krzyżowej oddała się całko-
wicie. Zrezygnowała w pracy na Uniwersytecie,
by działać tam, gdzie działać należało. Idea pol-
sko - niemieckiego pojednania stała się dla niej -
kobiety tak mocno doświadczonej przez okru-
cieństwa wojny - motywem przewodnim jej ży-
cia.

Ewa Unger wierzyła, że przyjdzie taki czas,
że Niemcy i Polacy zaufają sobie i zrozumieją się
przy bliższym poznaniu. Jednak, aby to się stało
trzeba było stworzyć ku temu odpowiednie miej-
sce. To się właśnie dzieje w Krzyżowej i takiemu
poznawaniu służy dziś Międzynarodowy Dom
Spotkań i Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumie-
nia Europejskiego. Młodzież z naszych miast
partnerskich z Polski, Niemiec, Belgii, Włoch,
Francji buduje przyszłość na odwadze i pokojo-

wym współżyciu w Europie. Bo, jak mówiła pani
Ewa, nie można żyć przez wieki w nienawiści.
Nienawiścią niczego dobrego nie zbudujemy. A
powinniśmy przecież wspólnie budować przy-
szłość.

W 2000 roku jako przewodnicząca Rady
Gminy Świdnica miałam zaszczyt i honor wrę-
czyć 3 osobom: pani Ewie Unger, pani Freyi von
Moltke oraz ks. Prałatowi Bolesławowi Kałuży
tytuły Honorowego Obywatela Gminy Świdni-
ca. Pamiętam radość pani Freyi i pani Ewy z faktu
otrzymania tego najważniejszego gminnego wy-
różnienia. Bo jak obie panie podkreślały, ten tytuł
otrzymały od - mieszkańców. Przywołuję w pa-
mięci tę radość proboszcza ks. Prałata Bolesława
Kałuży, tak jak pani Ewa Unger pochodzącego
ze Śląska, wielkiego orędownika polsko-nie-
mieckiego pojednania, bardzo blisko współ-
pracującego z Freyą von Moltke i właśnie z panią
Ewą.

Z mojego osobistego punktu widzenia w na-
szej gminie trwały ślad pozostawiły 3 osoby:
pani Freya, pani Ewa i ks. Kałuża. Kiedy patrzę
na zdjęcie z uroczystości wręczenia tytułu "Ho-
norowy Obywatel Gminy Świdnica" i widzę
właśnie tę wybitną trójkę siedzących obok siebie
ludzi, dla których nie istniały bariery uprzedzeń,
ludzi, dla których Ewangelia i duch pojednania
był drogowskazem ich życia, w końcu ludzi,

ciąg dalszy ze str. 11
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Spektakl ŻABCIA I ROPUCH ma uświa-
domić najmłodszym odbiorcom, jakie
wartości w życiu są naprawdę istotne. To
historia nie tylko o przyjaźni i odpowie-
dzialności, ale także o odkrywaniu siły
empatii i szacunku, jakim powinniśmy da-
rzyć drugiego człowieka. Spektakl z pew-
nością nauczy, że wymienione cechy są
najbardziej pożądanymi i właściwymi, by
po prostu żyło się lepiej.
Dla widzów od 3 lat
Czas trwania: 50 min.

10. LEICA STREET PHOTO
do 2.04.2021
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 fotografi-
ków i miłośników tego gatunku fotografii. Ta
edycja zaskoczyła organizatorów pod wieloma
względami. Po pierwsze, tym jak wiele świet-
nych prac otrzymano z całego świata. Przejrza-
no kilkanaście tysięcy naprawdę świetnych ka-
drów. Po drugie, poziomem konkursu  z wiel-
kim trudem udało się wyłonić finałową dwu-
dziestkę, a jeszcze trudniej, z tych perełek, było
wybrać Grand Prix. Jury zbierało się trzykrot-
nie, w pełnym składzie, aby wyłonić laureata
lub laureatkę głównej nagrody. Po trzecie, od-
bywała się w wyjątkowym roku 2020, który
został zdominowany przez pandemię COVID-
19 oraz protesty społeczne, odbywające się
praktycznie w każdym miejscu na kuli ziem-
skiej. Wiele godzin zabrała dyskusja o tym,
czym jest fotografia uliczna, gdzie jest granica
między street photo, a fotografią reporterską,
aby ostatecznie podjąć decyzję o przyznaniu
nagrody Grand Prix fotografii autorstwa Mar-
ka 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
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-
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którzy przez los byli tak bardzo doświadczani,
myślę wtedy, że to miejsce, które stworzyli, ta
Nowa Krzyżowa - jest darem. I jestem dumna, że
i ja jako Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica,
a następnie jako wójt gminy Świdnica mogłam i
nadal mogę być częścią tego przedsięwzięcia.

Dr Ewę Unger zapamiętam jako osobę o
wielkiej kulturze osobistej, ciepłą, serdeczną i
skromną. Bardzo zaangażowaną w projekt Krzy-
żowej, za co jej jeszcze raz dziś dziękuję w imie-
niu mieszkańców gminy Świdnica.

Następnie zgromadzeni udali się na cmentarz
parafialny, gdzie złożono kwiaty oraz zapalono
znicze na grobie dr Ewy Unger.

Drugim punktem sobotnich uroczystości by-
ło spotkanie wspomnieniowe [Wspomnienie dr
Ewy Unger (20.10.1926 - 15.03.2020) ], transmi-
towane online. W jego trakcie odbyła się również
prezentacja nowej dwujęzycznej publikacji o ży-
ciu i działalności śp. dr Ewy Unger, której auto-
rką jest dr Annemarie Franke. Partnerem publi-
kacji jest m.in. gmina Świdnica.

WYSTARTOWAŁ KONKURS 
NA NAJŁADNIEJSZE ŚWIĄTECZNE

PRZYSTROJENIE SOŁECTWA
Ogłoszony w grudniu ubiegłego roku kon-

kurs na najładniej oświetlony dom w gminie
Świdnica cieszył się dużym zainteresowaniem.
Tym razem zapraszamy do udziału sołectwa z
terenu gminy Świdnica, które mogą pochwalić
się najładniejszymi dekoracjami wielkanocnymi
w swoich miejscowościach. Sołectwa, które zo-
staną zgłoszone do konkursu, powinny być ude-
korowane od 27 marca 2021 r.

Zgłoszenie do udziału przyjmuje Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy
do 26 marca włącznie. Za najciekawsze i najład-
niejsze dekoracje przyznane będą trzy nagrody.
Rozstrzygnięcie konkursu do 2 kwietnia 2021
roku.

Zbudujmy wspólnie, piękny świąteczny kli-
mat.

REGION
BUDZI SIĘ BOCZNICA

Już od 20 marca Muzealna bocznica budzi
się na wiosnę i przedstawiamy Państwu wszy-
stkie atrakcje Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w
Jaworzynie Śląskiej, które czekają na odwiedza-
jących. 

* To ponad 150 lokomotyw parowych, spa-
linowych i elektrycznych, wagony towarowe i
osobowe  a także kolejowe pojazdy specjalisty-
czne ustawione na ponad 2 km torów.  

*Budynki techniczne służące do utrzymywa-
nia maszyn  m.in 19 -stanowiskowa parowozo-
wania, piaskownia, olejarnia, żurawie wodne czy
dźwig węglowy.

* Przejażdżki zabytkowym taborem po Tra-
sie Parowozowej odbywają się o 12 00, 14 00 i
16 00 w każdy weekend 

*Dla najmłodszych przygotowana jest strefa
zabaw dla dzieci "Tomek i Przyjaciele" znajdu-
jąca się w Centrum Obsługi Turysty  oraz niebie-
ska lokomotywa "Tomek" przy placu zabaw dla
dzieci. 

*Część zewnętrzną Muzeum zwiedzamy sa-
modzielnie dzięki mapce otrzymanej przy zaku-
pie biletu, podczas którego można zagrać w grę
terenową i otrzymać nagrodę na zakończenie
zwiedzania. 

* Druga część obejmująca zabudowania pa-
rowozowni oraz budynku dawnej administracji
udostępniana jest z przewodnikiem co godzinę.
W częściowo chronologicznym układzie wyod-

rębniono 7 tematycznych przestrzeni ekspozy-
cyjnych: Naczelnik 1930 (historia kolei w Jawo-
rzynie Śląskiej 1843 - 1945), Naczelnik 1977
(historia kolei w Jaworzynie 1945 - 1990), pra-
cownia ODRA (prezentująca jedyną na Dolnym
Śląsku cyfrową maszynę obliczeniową ODRA
1305), Kolejowa Kasa, Kolejowa Medycyna
Pracy, Zawody PKP, drukarnię oraz zabytkową
makietę kolejową H0 prezentowaną w nowej
aranżacji 

*Od 20 marca uruchamiamy dla Państwa
Kolejowe Bistro - bar serwujący potrawy kuchni
polskiej zorganizowanego w stylowym, orygi-
nalnym wagonie barowym PKP z lat 70. XX
wieku z daniami na wynos. 

*Uruchomiona zostaje  także strefa odpo-
czynku dla turystów wśród zabytkowych paro-
wozów, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i za-
chować reżim sanitarny. 

*Dla chętnych pozostać z zabytkami techniki
dłużej polecamy nocleg w wagonach sypialnych
lub Willi Fischer i wycieczkę do oddalonego o 30
km Młyna Hilberta w Dzierżoniowie. 

Muzeum czynne codziennie z wyjątkiem po-
niedziałku , w weekendy od 10 00 do 18 00, w
tygodniu od 8 00 -16 00 

BUDŻET UE NA LATA 2021-2027.
Negocjacje z marszałkiem

województwa dolnośląskiego
Województwo dolnośląskie ma szansę na do-

datkowe środki z rezerwy programowej progra-
mów regionalnych. Ministerstwo Funduszy i Po-
lityki Regionalnej zakończyło konsultacje Umo-
wy Partnerstwa, która określa na co zostaną prze-
znaczone dotacje unijne z polityki spójności i
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w latach
2021-2027. Około 40% pieniędzy z polityki
spójności trafi na programy regionalne zarządza-
ne przez marszałków województw. 75% tych
środków zostało już podzielonych, a 25% prze-
znaczono na rezerwę programową programów
regionalnych, która podzielona zostanie w czasie
negocjacji kontraktu programowego. Rozmowy
w tej sprawie z przedstawicielami województw
już trwają. W poniedziałek wiceminister Walde-
mar Buda spotkał się z marszałkiem wojewódz-
twa dolnośląskiego Cezarym Przybylskim.

Wiceminister Waldemar Buda przypomniał,
że do rozdysponowania na wszystkie regiony jest
jeszcze 7,1 mld euro. Każdy region ma szansę na
dodatkowe fundusze z rezerwy programowej.
Warunkiem otrzymania dodatkowych funduszy
jest opracowanie i zgłoszenie przez marszałków
dobrych projektów rozwojowych.

- Zależy nam na wsparciu kluczowych i per-
spektywicznych inwestycji. Spotkania z mar-
szałkami służą poznaniu wizji rozwoju woje-
wództw- podkreślił wiceminister Waldemar Bu-
da.

Jak dodał minister - na Dolny Śląsk w ramach
programu regionalnego i Funduszu na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji trafi ponad 1 mi-
liard 560 milionów euro.

- Jest to kwota w ramach gwarantowanej
puli, a jesteśmy jeszcze przed negocjacjami re-
zerwy programowej programów regionalnych ,
dlatego fundusze zwiększą się jeszcze- podkre-
ślał wiceminister Buda.

- Region będzie mógł również korzystać z
środków Funduszu Odbudowy oraz programów
krajowych, finansowanych ze środków polityki
spójności - powiedział ł wiceminister Buda.

W przyszłej perspektywie UE na lata 2021-
2027 fundusze unijne, razem ze środkami krajo-
wymi, będą wspierać innowacje, przedsiębior-
czość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środo-
wiska, energetykę, edukację oraz sprawy społe-
czne.

W nowej perspektywie finansowej na lata
2021-2027 województwo dolnośląskie awanso-
wało z regionu słabiej rozwiniętego do regionu
przejściowego. Oznacza to mniej środków dla
Dolnego Śląska w porównaniu z perspektywą
2014-2020, co wynika z pierwotnego podziału
według algorytmu zastosowanego w Umowie
Partnerstwa. Region ma wciąż duże potrzeby
rozwojowe, które pomogą zrealizować m.in.
Fundusze Europejskie. Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej zastosowało jednak siatkę
bezpieczeństwa, dzięki której region, mimo
"przeskoczenia" do kategorii regionów lepiej
rozwiniętych według metodologii unijnej, otrzy-
ma co najmniej 60 procent kwoty, którą miał do
dyspozycji w ubiegłej perspektywie. Dla woje-
wództwa dolnośląskiego oznacza to dodatkowe
143 miliony euro.

W spotkaniu uczestniczył również, pocho-
dzący z Dolnego Śląska, Michał Dworczyk, Szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który pod-
kreślił bardzo dobrą współpracę rządu z władza-
mi samorządowymi województwa w prowadze-
niu polityki rozwoju.

- Województwo dolnośląskie jest jednym z
najszybciej rozwijających się regionów w Pol-
sce. Chcemy, aby to wysokie tempo zostało
utrzymane w nadchodzących latach. Będzie to
możliwe także dzięki znaczącym rządowym
dofinansowaniom, które płyną do naszego regio-
nu. Już wkrótce strumień środków ulegnie dal-
szemu zwiększeniu dzięki uruchomieniu środ-
ków europejskich. Regio

nalny Program Operacyjny, Fundusz Spra-
wiedliwej Transformacji, Krajowy Plan Odbudo-
wy oraz kontrakt programowy to elementy finan-
sowania, które aktualnie podlegają negocjacjom.
Jesteśmy przekonani, że rozmowy zakończą się
satysfakcjonującym rezultatem - mówił minister
Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

1 marca wiceminister Waldemar Buda rozpo-
czął negocjacje kontraktów programowych. Do
końca kwietnia minister spotka się z marszałkami
wszystkich województw.

i

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.
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ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

BARAN Koniecznie ureguluj wszystkie zo-

bowiązania. Jeżeli masz taką możliwość,

postaraj się trochę odłożyć. W niedalekiej

przyszłości otrzymasz niesamowitą propo-

zycję. Będziesz musiał w związku z nią

ponieść pewne koszty. Ale na pewno się

opłaci. Na pierwszy plan wyjdą teraz spra-

wy sercowe. 

BYK Zmienna pogoda sprawi, że poczujesz się

senny i zmęczony. Nie będziesz miał na nic

ochoty. Powinieneś odpocząć. Nie może być to

jednak wypoczynek bierny. Ruch na świeżym

powietrzu poprawi Twoją formę i samopoczu-

cie. Nie martw się o pieniądze. Niebawem bę-

dziesz miał ich więcej. 

BLIŹNIĘTA Dobry tydzień na łagodzenie

konfliktów i dawnych urazów. Wykorzystaj

okazję, aby odnowić dawne przyjaźnie i

znajomości. To jedyny sposób, abyś przestał

się nudzić i nabrał chęci do pracy, którą

trzeba będzie wykonać. Bardzo dobra sytu-

acja finansowa. Nie bądź jednak rozrzutny.

RAK Tydzień upłynie pod znakiem porząd-

ków. Będziesz bardzo zajęty i niewiele cza-

su pozostanie Ci na przyjemności. W pracy

powstanie konflikt, który zepsuje atmosferę

i humor Twoim kolegom. Na szczęście Cie-

bie on nie będzie dotyczył. Postaraj się jed-

nak nie zabierać zdania w tej sprawie. 

LEW Powinieneś bardziej skupić się na bli-

skich. Od dawna przestałeś interesować się

ich sprawami, a codzienne relacje ograni-

czają się tylko do krótkich rozmów na tema-

ty domowe. Postaraj się częściej okazywać

swoje uczucia. Rodzina bardzo Cię teraz

potrzebuje. 

PANNA Z każdym dniem będzie lepiej. Nie

warto się więc tak bardzo przejmować.

Wiele problemów rozwiążesz bez większe-

go wysiłku. Wystarczy tylko dobrze pomy-

śleć. Masz wiele możliwości które powi-

nieneś wykorzystać. Nie poddawaj się

przygnębieniu. W piątek miła niespodzian-

ka. 

WAGA Ktoś oczekuje, że szybko podej-

miesz ważną decyzję, od której bardzo wie-

le będzie zależało. Nie powinieneś długo z

tym zwlekać, tym bardziej, że sprawa jest

oczywista, a rozwiązanie tylko jedno. Spra-

wy finansowe przestaną spędzać Ci sen z

powiek. Z każdym dniem będziesz miał le-

pszy humor. 

SKORPION Brak pieniędzy to jeszcze

nie koniec świata. Póki ich nie będzie po-

staraj się skoncentrować na innych waż-

nych rzeczach. Niebawem czekają Cię mi-

łe chwile spędzone w gronie bliższej i

dalszej rodziny. Będziesz z wielką radością

i nadzieją oczekiwał tego spotkania. 

STRZELEC Będziesz miał teraz bardzo

wiele pracy. Warto, abyś wszystko dokład-

nie zaplanował. Czasu jest bowiem bar-

dzo mało. Możesz liczyć na pomoc ze

strony partnera. Nie wykorzystuj jednak

sytuacji i nie zrzucaj wszystkiego na jego

barki. Dobrym dniem będzie wtorek. 

KOZIOROŻEC Brak wiary we własne

możliwości jest poważną przeszkodą do

osiągnięcia sukcesu. Nie bój się wyrażać

własnych myśli i poglądów, które mogą

wiele wnieść do spraw, którymi się aktual-

nie zajmujesz. Koniecznie spotkaj się z oso-

bą spod znaku Wagi, ma dla Ciebie intere-

sujące wieści. 

WODNIK Co odwlecze, to nie uciecze.

Nie ma sensu, abyś przeciągał tę sprawę w

nieskończoność. Postaraj się jak najszyb-

ciej znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie.

Pomyślnie ułożą się sprawy finansowe.

Nawet się nie spodziewasz jak bardzo.

Zadbaj o dobrą atmosferę w domu. 

RYBY W tym tygodniu unikaj sytuacji

konfliktowych i ryzykownych posunięć.

Gwiazdy nie będą Ci sprzyjały w tych

okolicznościach. Skoncentruj się teraz

na wykonywanej pracy. Pojawią się no-

we sprawy, którymi będziesz musiał się

zająć. Sprawy sercowe odejdą na dalszy

plan. 

◆ 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
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