www.expressem.eu

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˛.
KABARET SMILE
ZMIANA TERMINU
30.04.2021, godz. 17:30, 20:30
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.expressem.eu

2

3 MILIONY ZŁOTYCH
NA WYMIANE˛ PIECÓW
Rozstrzygnie˛to konkurs grantowy dla mieszkańców Świdnicy na wymiane˛ źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach
projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej". Przyznano 217 grantów na ła˛czna˛
kwote˛ 3 059 838,50 zł.
Mieszkańcy otrzymaja˛ dotacje˛ w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmiane˛
źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości
25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10
tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Świdniczanie, których wnioski uzyskały
rekomendacje˛ do dofinansowania, dostana˛ w
najbliższym czasie pisemna˛ informacje˛ wraz z
wykazem dokumentów, jakie należy złożyć w
celu podpisania umowy o dofinansowanie.Peł-

Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica,
Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje sie˛ zmodernizować ła˛cznie min.
637 sztuk źródeł ciepła.
Rozstrzygnie˛to już nabory w 14 gminach, w
których przyznano 812 grantów na kwote˛ 13 794
096,20 zł.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośla˛skiego 2014-2020
(RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działania 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym - ZIT
AW". Jego wartość to 24 212 601 ,37 zł, w tym
dofinansowanie ze środków RPO WD 20142020 -16 840 999,95 zł.

ZŁÓŻ WNIOSEK
NA DOFINANSOWANIE REMONTU
ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW
W ŚWIDNICY
3 miliony złotych zarezerwowano wbudżecie miasta Świdnicy na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-

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 - ewidentnie 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
PIOTR BAŁTROCZYK
ZMIANA TERMINU
25.07.2021, godz. 18:00
Sa˛ wcia˛ż dla siebie zagadka˛, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz wie˛kszym przekonaniem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mie˛czaków.
Wste˛p 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

na informacja o wynikach konkursu znajduje sie˛
na stronie: http://wymianakotlow.pl/miastoswidnica.
Przedsie˛wzie˛cie realizowane be˛dzie w latach
2020-2022 na terenie naste˛puja˛cych gmin Dolnego Śla˛ska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śla˛ska,
Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska

kach wpisanych do rejestru zabytków lub znajduja˛cych sie˛ w gminnej ewidencji zabytków.Do 10 maja czekamy na wnioski, które
składać moga˛ posiadacze zabytków tj. osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadaja˛ce tytuł prawny do zabytku, czyli m. in.:
wspólnoty mieszkaniowe, parafie czy też spółki
prawa handlowego.

R E K LAMA

AKTYWNA

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

S³awomir Zerka

Konkurs : SZTUKA TEATRALNA
- ALCHEMIA TEATRALNA 2021
1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie
dota˛d niepublikowany i nienagradzany, be˛da˛cy oryginalnym dziełem autora (adaptacje
nie be˛da˛ przedmiotem konkursu).
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych (kl. VIII), szkół średnich oraz osób dorosłych (+19 lat).
3. Jeden autor może zgłosić do konkursu
wyła˛cznie jeden utwór.

czêœci
-

serwis

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

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

... oraz wiele innych czêœci
do sprzêtu AGD

www.eldomik.pl
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- Dotowane moga˛ być prace, które powinny
zakończyć sie˛ najpóźniej do 15 grudnia tego
roku. Dotacja może obejmować wyła˛cznie nakłady określone w art.77 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przepis ten wyklucza możliwość dotowania ociepleń budynków. Maksymalna wielkość
dofinansowania to 80 % wartości inwestycji kosztorysowej prac lub robót, ale z reguły dofinansowanie wynosi 50% wartości prac- dodaje Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds.
Ochrony i Konserwacji Zabytków.
Dotacje na prace przy zabytkach udzielane
sa˛ z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od 1993
roku. Jednak dopiero od 2015 roku kwoty te sa˛
zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich.
Wcześniej było to najcze˛ściej zaledwie 20%. Od
2014 roku przeznaczono na ten cel prawie 11
milionów złotych, za które zrealizowano około
130 projektów.
Szczegółowy opis procedury udzielania dotacji i niezbe˛dne dokumenty, w tym formularze
wniosków, doste˛pne sa˛ na stronie internetowej
urze˛ du: www.um.swidnica.pl w zakładce
urza˛d miejski - konkursy i dotacje - dotacje
celowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Ogłoszenia pozostałe". Wnioski należy składać w zamknie˛tej, opiecze˛towanej kopercie z napisem: "Nabór wniosków o
dotacje na prace przy zabytkach", osobiście w
pokoju 1a na parterze lub przesłać poczta˛ na
adres urze˛du. Termin naboru wyznaczono do 10
maja br.
Wszelkich informacji na ten temat udziela
Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds.
Ochrony i Konserwacji Zabytków (tel. 74 856 28
85).
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POMOGA˛ WYJŚĆ Z NAŁOGU
W ramach Światowego Dnia Trzeźwości,
który obchodzony jest 15 kwietnia, Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urze˛du
Miejskiego w Świdnicy we współpracy z Poradnia˛ Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od
Alkoholu, Poradnia˛ Leczenia Uzależnień w
Świdnicy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, organizuje bezpłatne konsultacje dla
świdniczan uwikłanych w problem uzależnienia
od alkoholu. Organizatorzy wydarzenia gwarantuja˛ pełna˛ anonimowość uczestnikom spotkań.
W ramach konsultacji be˛dzie możliwość porozmawiania o problemie uzależnienia od alkoholu ze specjalistami: terapeuta˛ i psychologiem.
Konsultacje odbe˛da˛ sie˛ w Centrum Organizacji
Pozarza˛dowych w Świdnicy przy ul Długiej
33.
- Terapeuta uzależnień be˛dzie przyjmował w
pokoju 10, I pie˛tro, w godzinach od 8.30 do
15.30,
- Psycholog w pokoju 19, II pie˛tro, w godzinach od 13.30 do 15.30.
Siedziba Miejskiej Komisji ds. Rozwia˛zywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy,
gdzie mieszkańcy moga˛ na co dzień uzyskać
informacje zwia˛zane z procedura˛ leczenie odwykowego, przeciwalkoholowego oraz zgłosić
cia˛g dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl
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4. Przedmiotem konkursu nie sa˛ utwory autorstwa zbiorowego.
5. Utwór wydrukowany i podpisany należy
przesłać z dopiskiem "konkurs na sztuke˛ teatralna˛" na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury,
Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy również
przesłać wersje˛ elektroniczna˛ tekstu na adres
h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 8
czerwca 2021. W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego.
Praca (napisana czcionka˛ Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć
maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów
szkół podstawowych oraz maksymalnie 20
stron w przypadku licealistów i dorosłych.
4. Utwory nieodpowiadaja˛ce powyższym
warunkom nie be˛da˛ przedmiotem oceny.
5. Organizator informuje, że wszystkie nadesłane prace konkursowe przed przekazaniem ich do oceny Jury poddane zostana˛
anonimizacji w sposób uniemożliwiaja˛cy
identyfikacje˛ autorów. Dopiero po całościowej ocenie nadesłanych prac Organizator
umożliwi Komisji identyfikacje˛ autorów.
6. Z chwila˛ zgłoszenia utworu do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgode˛ na niewyła˛czne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z utworu przez Organizatora.
7. Wyniki konkursu zostana˛ ogłoszone przez
do dnia 30.06. 2021.
8. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody
konkursu - I w kategorii szkól podstawowych (kl. VIII),
I w kategorii szkół średnich, I w kategorii
dorosłych - po 600 zł każdej kategorii.
Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
9. Organizator nie zwracaja˛ nadesłanych prac.
10. Każdy uczestnik wraz z praca˛ nadsyła
formularz zgłoszeniowy wraz z informacja˛
RODO (info: www.alchemiateatralna.pl,
www .sok.com.pl)
11. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 74
851 56 53.
www.alchemiateatralna.pl,
www.sok.com.pl
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członka rodziny uwikłanego w problem uzależnienia, obecnie mieści sie˛ przy ul. Długiej 33, w
pokoju 001, I pie˛tro, tel. 74/ 856 29 35.
Na zlecenie miasta w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień w Świdnicy realizowane sa˛ programy terapeutyczne. Mieszkańcy
Świdnicy maja˛ możliwość skorzystania ze
wsparcia w zakresie:
- zapobiegania nawrotom choroby oraz treningu umieje˛tności służa˛cych poprawie
zdrowia
- terapii dla osób doświadczaja˛cych przemocy domowej
- terapii dla sprawców przemocy domowej
- poradnictwa i terapii indywidualnej dla
osób uwikłanych w przemoc domowa˛ i dla
rodziców osób uzależnionych
- grupowego treningu asertywności dla osób
doświadczaja˛cych przemocy domowej.
Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych programów można uzyskać w poradni
pod numerem tel. 74/852 28 02, w godzinach od
13.00-15.00.

ŚWIDNICA SZCZEPI!
Do 25 kwietnia Świdnica uruchomi punkt
szczepień masowych whali lodowiska na terenie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Śla˛skiej 33. Jego obsługe˛ zapewni wyspecjalizowana kadra medyczna.
Decyzja˛ wojewody dolnośla˛skiego Jarosława Obremskiego, Świdnica i Strzegom zostały
wytypowane w powiecie świdnickim do uruchomienia takich punktów, co przyspieszyć ma proces szczepień. Jest to też odpowiedź na postulat
samorza˛dowców, którzy od miesie˛cy deklarowali wsparcie w tworzeniu masowych punktów.
W świdnickim punkcie przygotowanych zostanie kilka stanowisk. Planuje sie˛ szczepić około
500 osób dziennie - w miare˛ pozyskiwania szczepionki z Rza˛dowej Agencji Rezerw Strategicznych. Miasto zapewni m.in. obsługe˛ logistyczna˛,
wyposażenie biurowe, sprze˛t komputerowy,
środki higieniczne, środki ochrony osobistej, lodówki.
- Mobilizujemy wszystkie siły, aby sprawnie
przeprowadzić akcje˛ szczepień świdniczan. Podstawowym jednak warunkiem powodzenia tego
przedsie˛wzie˛cia jest zapewnienie przez rza˛d odpowiedniej liczby dawek szczepionki. Liczymy
na mobilizacje˛ służb medycznych, mile widziani
be˛da˛ też wolontariusze. Ciesze˛ sie˛, że już mamy
wiele sygnałów od osób, które deklaruja˛ takie
wsparcie- mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Na bieża˛co informować be˛dziemy o dacie
uruchomienia, godzinach pracy punktu i kontakcie telefonicznym.
Tymczasem w tej chwili można korzystać z
punktów funkcjonuja˛cych od pocza˛tku akcji
szczepień przeciw Covid-19, zlokalizowanych
w świdnickich przychodniach. Sa˛ to:"Ars Medica" Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 4, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KOLMED"
s.c., ul. Kolejowa 8, Przychodnia Rodzinna
Beata Trzcińska-Larska, ul. Kopernika 34 A,
Przedsie˛biorstwo Lecznicze Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BHMED" Sp. z o.o,
ul. Strzelińska 6a, "AR-VITA" Usługi Medyczne s.c., ul. Kliczkowska 37, Zespół Usług
Medycznych "MEDYK" Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25a, Centrum Usług Medycznych "Eskulap"
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https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mo
bilnym-punkcie-pobran

WYSŁUCHANIA PUBLICZNE
W SPRAWIE KONCEPCJI
NOWEGO BUDŻETU UE
cia˛g dalszy ze str. 3
Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 47, Mieszko Sp. z o.o.,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.
Mieszka I 10.
Najbliższe wyznaczone przez ministerstwo
zapisy to: od12 kwietnia - rocznik 1962,13
kwietnia - rocznik 1963,14 kwietnia - rocznik
1964,15 kwietnia - rocznik 1965,16 kwietnia rocznik 1966,17 kwietnia - rocznik 1967,19
kwietnia - rocznik 1968,20 kwietnia - rocznik
1969,21 kwietnia - rocznik 1970,22 kwietnia rocznik 1971,23 kwietnia - rocznik 1972. Trwa
rejestracja dla osób w wieku 60 lat i wie˛cej.
Prowadzona jest jak dota˛d, czyli przez e-rejestracje˛ (pacjent.gov.pl), infolinie˛ - 989, wysyłaja˛c
sms o treści "SzczepimySie" na numer telefonu
664 908 556 lub 880 333 333, a także w wybranym punkcie szczepień.

PUNKT WYMAZOWY
W KIERUNKU SARS-COV-2
PRZY "LATAWCU"
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy informuje, że w dniu
11.04.2021 r. przy świdnickim szpitalu uruchomiony został PUNKT POBORU MATERIAŁU
DO BADAŃ W KIERUNKU OBECNOŚCI wirusa SARS CoV-2.
Punkt jest czynny codziennie w godzinach:
7:30 - 10:30. Kontakt telefoniczny w godzinach
pracy punktu pod nr tel. 513 068 372 . Lokalizacja: Świdnica, ul. Leśna 27-29 - kontener, mieszcza˛cy sie˛ po prawej stronie od wejścia głównego
do szpitala. W ramach refundacji z Narodowego
Funduszu Zdrowia z bezpłatnych badań moga˛
skorzystać:
pacjenci skierowani na badanie przez lekarza
POZ - rejestracja automatyczna przez ministerialny system e-kolejka. O wyznaczonym punkcie poboru materiału i terminie badania pacjent
informowany jest smsem,
osoby skierowane przez stacje˛ sanitarnoepidemiologiczna˛,
pacjenci skierowani na leczenie lub rehabilitacje˛ uzdrowiskowa˛ nie wcześniej niż 6 dni przed
rozpocze˛ciem turnusu, na podstawie skierowania
wystawionego przez uzdrowisko.
Szczegóły dotycza˛ce badania i pobrania wyniku:
http://www.szpital.swidnica.pl/punkt-wym
azowy-w-kierunku.../
Jednocześnie przypominamy, że drugi punkt
poboru materiału do badań w kierunku obecności
wirusa SARS-CoV-2 prowadzony przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
Bolesławcu znajduje sie˛ w Świdnicy przy ul.
Armii Krajowej 47. Punkt jest czynny w naste˛puja˛cych godzinach:
◆ od poniedziałku do pia˛tku od 8.00 - 14.00
◆ w soboty i niedziele od 9.00 - 12.00
Kontakt telefoniczny do punktu pobrań: 538
513 424
Adresy mobilnych punktów pobrań można
znaleźć pod adresem:

Ruszyły zapisy na serie˛ wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata
2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbyło
sie˛ w środe˛ 7 kwietnia br.
Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisja˛ Europejska˛ strategia wykorzystania
funduszy europejskich w Polsce na lata 20212027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na
która˛ w przyszłej perspektywie be˛dziemy mieli
ła˛cznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do
22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej wpłyne˛ło poprzez formularz ponad
5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsie˛biorców, przedstawicieli organizacji pozarza˛dowych, jak również indywidualnych osób.
Wie˛cej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/st
rony/o-funduszach/fundusze-na-lata-20212027/konsultacje-up/o-funduszach/
Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone sa˛ już też terminy dotycza˛ce dwóch
programów krajowych:
◆ Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (pia˛tek)
◆ Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
◆ Program Pomoc Techniczna dla Funduszy
Unii
◆ Program Fundusze Europejskie na Rozwój
Cyfrowy
◆ Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju
Społecznego
◆ Program Fundusze Europejskie na Infrastrukture˛, Klimat, Środowisko
◆ Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji
◆ Program Ryby
◆ Program Pomoc Żywnościowa
Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rza˛du, którzy odpowiadaja˛ ostatecznie
za kształt dokumentu, usłysza˛ opinie na temat
dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.
Patronem tego przedsie˛wzie˛cia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno
z ciał, w którym zasiadaja˛ przedstawiciele
zarówno rza˛du, samorza˛du, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podje˛ły sie˛ Ogólnopolska
Fe d era cj a O rg a ni za cji Po zarz a˛do w ych
(OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy
z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane be˛dzie w
formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji
ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy
konsultacji prowadzone dotychczas przez
rza˛d. Be˛ dzie również możliwość ogla˛dania
wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem
cia˛g dalszy na str. 6
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kanałów YouTube i mediów społecznościowych.
Całe spotkanie na bieża˛co tłumaczone jest na
Polski Je˛zyk Migowy.
Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny
interwencji w poszczególnych celach polityki
be˛dzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświe˛conych programom krajowym realizuja˛cym Umowe˛ Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy
chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:
◆ Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku
(ang. do not significant harm)
◆ Wymiar terytorialny planowanych interwencji - jak terytorialnie koncentrować działania
◆ Jak uzyskać efekt synergii wydatkuja˛c środki
unijne?
Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.
Wysłuchanie odwołuje sie˛ do tzw. siedmiu
zasad konsultacji publicznych, jakie zostały
wypracowane wspólnie przez środowiska rza˛dowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku,
takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorza˛d, partnerów społecznych i gospodarczych), każda˛ instytucje˛ i osobe˛ prywatna˛, która chce w nim uczestniczyć,
jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze
strony organizacji społecznych prowadzone jest
w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rza˛du,
tylko we współpracy z rza˛dem (a precyzyjniej z
odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym
za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rza˛d.
Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach doste˛pne sa˛ na stronie:
https://www.wysluchania-nowaperspekty
wa.pl/
Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotycza˛ zarówno che˛tnych do
zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów
(Widzów).

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE REJESTRACJA NA WIZYTE˛
ON-LINE
Informujemy, że w Powiecie Świdnickim
jest możliwe korzystanie z zapisów on-line na
bezpłatne porady prawne i obywatelskie za pośrednictwem platformy rejestracyjnej:
https://np.ms.gov.pl/dolno%C5%9Bl%C4
%85skie/%C5%9Bwidnicki
Zache˛camy do skorzystania z internetowych
zapisów na porady zdalne.
W MDK...

OBCHODY 81 ROCZNICY
DNIA PAMIE˛CI OFIAR ZBRODNI
KATYŃSKIEJ
Jak co roku w kwietniu odbyły sie˛ symboliczne obchody Dnia Pamie˛ci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Chca˛c uczcić tych, którzy zgine˛li w Katyniu
uczestnicy zaje˛ć świdnickiego Młodzieżowego
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W MBP...

KONKURS
TECHNICZNO-EKOLOGICZNY
"Kosmiczne eko"
cia˛g dalszy ze str. 4
Domu Kultury przygotowali artystyczne wysta˛pienia oraz złożyli kwiaty i znicze przy De˛bie
pamie˛ci Bogusława Słobódzkiego, syna patrona
naszej placówki zamordowanego strzałem w tył
głowy w Charkowie.
Uczniowie chcieli pokazać tym gestem, że
młode pokolenie również pamie˛ta o tych tragicznych wydarzeniach 1940 roku.

UWAGA RODZICE
Drodzy rodzice,
Odpowiadaja˛c na Wasze sugestie i zapotrzebowanie Młodzieżowy Dom Kultury z dniem 12
kwietnia 2021 wraca do prowadzenia stacjonarnych zaje˛ć dydaktycznych zgodnie z tygodniowym rozkładem. Zapraszamy uczestników stałych, zapisanych w dziennikach zaje˛ć do kontynuacji nauki i zabawy w ścisłym rygorze sanitarnym. Podczas zaje˛ć prosimy zakrywać usta i nos
a przed wejściem do budynku be˛dzie mierzona
temperatura i odbywać sie˛ be˛dzie dezynfekcja
ra˛k. Nadal obowia˛zuje zakaz wste˛pu rodziców i
opiekunów do budynku.

"WITAJ MAJOWA
JUTRZENKO"
Pracownia plastyczna "Mansarda" MDK
Świdnica zaprasza do udziału w drugiej edycji
konkursu plastycznego "Witaj majowa jutrzenko" uczniów świdnickich szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Należy wykonać prace
pokazuja˛ca˛ pie˛kno polskiej przyrody, ilustracje˛
odnosza˛ca˛ sie˛ do świa˛t majowych - Świe˛to Flagi
, Świe˛to Konstytucji 3 Maja. Technika prac dowolna, format A4 lub A3, termin 23 kwietnia
2021 r. Regulamin na stronie MDK Świdnica.
Czekam na wasze majowe prace w barwach narodowych./koordynator konkursu Joanna Waksmundzka/

W zwia˛zku z przypadaja˛cym na rok 2021
stuleciem urodzin Stanisława Lema Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy ogłasza: konkurs
techniczno-ekologiczny "Kosmiczne eko" inspirowany twórczościa˛ Stanisława Lema.
Stanisław Lem (1921-2006) to jeden z najwie˛kszych pisarzy XX wieku. Światowa˛ sławe˛ i
popularność przyniosła mu fantastyka naukowa:
jego ksia˛żki przetłumaczono na ponad 40 je˛zyków i wydano w ła˛cznym nakładzie 30 milionów
egzemplarzy.
REGULAMIN KONKURSU
Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży.
Cele konkursu:
◆ rozbudzenie zainteresowania twórczościa˛
Stanisława Lema wśród dzieci i młodzieży;
◆ promowanie czytelnictwa;
◆ rozwijanie wyobraźni plastycznej;
◆ kształtowanie świadomości ekologicznej w
życiu codziennym;
◆ zache˛cenie uczestników do prezentowania
swoich plastycznych zainteresowań i talentów;
◆ kształtowanie umieje˛tności posługiwania sie˛
różnymi technikami plastycznymi;
Uczestnicy:
◆ dzieci ucze˛szczaja˛ce do szkół podstawowych
w Świdnicy (klasy 0-III);
◆ dzieci ucze˛szczaja˛ce do szkół podstawowych
w Świdnicy (klasy IV-VIII);
◆ młodzież ucze˛szczaja˛ca do szkół ponadpodstawowych w Świdnicy;
Tematyka prac konkursowych:
◆ wykonanie przestrzennej pracy plastycznej,
inspirowanej ksia˛żkami Stanisława Lema:
◆ zache˛caja˛cej do sie˛gnie˛cia po ksia˛żke˛ Stanisława Lema;
◆ zilustrowanie ulubionej ksia˛żki lub bohatera
literackiego;
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◆ przy wykonywaniu pracy należy zastosować
recykling i wykorzystać np.: zużyte butelki,
pojemniki plastikowe, kartony, papier, puszki, ubrania, sprze˛t elektroniczny, itp.
Praca plastyczna może przedstawiać np.: robota, statek kosmiczny, układ słoneczny;
Terminy:
◆ składania prac: 7 maja 2021 r.
◆ rozstrzygnie˛cie konkursu: 14 maja 2021 r.
Miejsce składania prac konkursowych:
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18,
II p., p. 302
Warunki uczestnictwa:
◆ przestrzenne prace konkursowe winny być
wykonane z materiałów ekologicznych dowolna˛ technika˛ plastyczna˛;
◆ każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczka˛ zawieraja˛ca˛ czytelne imie˛
i nazwisko autora, wiek oraz numer telefonu
do kontaktu;
◆ do pracy należy doła˛czyć wypełniona˛ zgode˛
na przetwarzanie danych osobowych (zała˛cznik nr 1);
◆ prace nie spełniaja˛ce wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie be˛da˛ oceniane.
Ocena prac:
◆ jury powołuje organizator konkursu;
◆ oceniane be˛da˛ tylko prace indywidualne;

MIA M
E

◆ autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac
otrzymaja˛ dyplomy i nagrody;
◆ prace oceniane be˛da˛ w trzech kategoriach:
kat. I - dzieci ucze˛szczaja˛ce do szkół podstawowych w Świdnicy (klasy 0-III);
◆ kat. II - dzieci ucze˛szczaja˛ce do szkół podstawowych w Świdnicy (klasy IV-VIII); kat. III
- młodzież ucze˛szczaja˛ca do szkół ponadpodstawowych w Świdnicy;
◆ autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac
zostana˛ indywidualnie zaproszeni na rozstrzygnie˛cie konkursu;
◆ nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe
zastana˛ wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez Miejska˛ Biblioteke˛ Publiczna˛ w Świdnicy;
Uwaga:
◆ udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie
organizatorowi praw autorskich do celów
promocji;
◆ udział w konkursie jest jednocześnie zgoda˛
na przetwarzanie wizerunku Uczestnika w

RNATYW
N
TE

E
AD

celach promocyjnych na stronach www Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy;
◆ prace przekazane na konkurs staja˛ sie˛ własnościa˛ organizatora. Wszelkich informacji
dotycza˛cych konkursu udzielaja˛ pracownicy
Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy, tel. 074 640-09-42.

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

CY N Y A
L
DY
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Akupunktura
Zielarstwo
Dermatolog
Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
œroda, pi¹tek 16.oo - 18.oo
www.akupunktura.org.pl

POWRACA KSIA˛ŻKA NA WYNOS
Drodzy Czytelnicy! W zwia˛zku z rozszerzeniem obostrzeń na skutek rozwoju pandemii,
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy pozostaje zamknie˛ta dla użytkowników do odwołania.
Od 12 kwietnia przywracamy usługe˛
KSIA˛ŻKA NA WYNOS.
Ksia˛żka na wynos - budynek główny
1. Czytelniku, jeśli chcesz wypożyczyć
ksia˛żke˛:
* zadzwoń 74/6400937, 603563933
* skorzystaj z usługi "zapytaj bibliotekarza"
na stronie www biblioteki i złóż zamówienie
droga˛ elektroniczna˛.
2. Składaja˛c zamówienie be˛dziemy potrzebować Twoich danych:
imie˛ i nazwisko, nr karty czytelnika i nr tel.
3. W momencie skompletowania zamówienia skontaktujemy sie˛ z Toba˛ celem jego przekazania.
4. Zamówienia realizowane sa˛ w kolejnym
dniu roboczym w godz. 9.00-14.00.
5. Udoste˛pnianie przygotowanych ksia˛żek i
innych materiałów bibliotecznych odbywać sie˛
be˛dzie na zewna˛trz przed wejściem do biblioteki
od strony placu z dzikami, o ustalonej godzinie.
6. Podczas odbioru ksia˛żek zasłoń nos i usta,
zachowaj dystans, a kontakt z pracownikiem
ogranicz do minimum.
7. Zwrotów ksia˛żek dokonujesz poprzez
wrzutnie˛/trezor. Nie musisz oddawać ksia˛żek,
które masz wypożyczone! Termin został przesunie˛ty do 19 kwietnia.
8. Usługa doste˛pna jest w budynku głównym
biblioteki oraz w filiach.
Ksia˛żka na wynos - Filie
1. Czytelniku, jeśli chcesz wypożyczyć
ksia˛żke˛ z konkretnej filii (nie dotyczy Filii nr 5):
* zadzwoń:
74/6400951 - Filia nr 1
74/6400950 - Filia nr 2
* skorzystaj z maila i złóż zamówienie droga˛
elektroniczna˛
filia1@mbp.swidnica.pl - Filia nr 1
filia2@mbp.swidnica.pl - Filia nr 2
cia˛g dalszy na str. 8
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2. Składaja˛c zamówienie be˛dziemy potrzebować Twoich danych:
imie˛ i nazwisko, nr karty czytelnika i nr tel.
3. W momencie skompletowania zamówienia skontaktujemy sie˛ z Toba˛ celem jego przekazania.
4. Zamówienia realizowane sa˛ w kolejnym
dniu roboczym w godz. 9.00-14.00
5. Udoste˛pnianie przygotowanych ksia˛żek i
innych materiałów bibliotecznych odbywać sie˛
be˛dzie na zewna˛trz przed wejściem do filii, o
ustalonej godzinie.
6. Podczas odbioru ksia˛żek zasłoń nos i usta,
zachowaj dystans, a kontakt z pracownikiem
ogranicz do minimum.
7. Nie musisz oddawać ksia˛żek, które masz
wypożyczone! Termin został przesunie˛ty 19
kwietnia.
Polonia informuje...

TRZY PUNKTY ZOSTAŁY
WE WROCŁAWIU!
Pomimo bardzo ambitnej postawy nie udało
sie˛ piłkarzom Polonii-Stali Świdnica sprawić
niespodzianki i urwać punktów wiceliderowi
tabeli - Śle˛zie Wrocław. Gospodarze do końca
spotkania musieli jednak drżeć o wynik, by
wyrwać zwycie˛stwo w samej końcówce pojedynku.
Ten mecz na papierze miał być łatwym pojedynkiem dla zajmuja˛cej druga˛ pozycje˛ w ligowej
tabeli Śle˛zy Wrocław. Nic bardziej mylnego. Mało brakło, a zakończyłby sie˛ on nawet podziałem
punktów. Pełna˛ pule˛ w ostatnich minutach meczu
uratował jednak Pisarczuk. Świdniczanie do stolicy Dolnego Śla˛ska przyjechali po zeszłotygodniowej wygranej z Piastem Żmigród. W rundzie
wiosennej, mimo dorobku punktowego, pokazuja˛ oni, że w piłke˛ grać potrafia˛ i w pojedynku z
każdym rywalem moga˛ być groźni. Z kolei gospodarze do meczu podeszli osłabieni o kilku
graczy, ale nie na tyle znacza˛cych by mogło sie˛
w tym doszukiwać przyczyn me˛czarni żółtoczerwonych na murawie Centrum Piłkarskiego
Kłokoczyce. Mimo, że od pierwszych minut inicjatywa była po stronie miejscowych, którzy zepchne˛li rywala do defensywy to jednak bronia˛cy
sie˛ aż pia˛tka˛ obrońców świdniczanie skutecznie
rozbijał ataki - niedokładnie graja˛cej Śle˛zy. Mimo to szanse były. Swoich sił próbował Wawrzyniak, Olejniczak czy Afonso, ale z każdego z tych
pojedynków zwycie˛sko wychodził bramkarz gości - Kot. Najbliżej zmiany rezultatu w 11. minucie był Kluzek, po którego strzale piłka obiła
poprzeczke˛, a naste˛pnie trafiła pod nogi Bialika,
który z bliskiej odległości źle przymierzył i ude-
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cia˛g dalszy ze str. 7
rzył daleko od bramki. Chwile˛ później, bo niespełna dwie minuty, doskonała˛ okazje˛ na gola
mieli goście. Świdniczanie rozegrali szybki
kontratak, a oko w oko z bramkarzem Śle˛zy
znalazł sie˛ Tragarz. Napastnik Polonii Stali jednak także nie ustawił celownika i choć sytuacje˛
miał doskonała˛, to uderzył metr obok słupka
bramki ochranianej przez Zabielskiego. W pierwszej połowie wiele sie˛ już nie działo. Goście
cofnie˛ci na własna˛ połowe˛ szukali swoich okazji
z kontry, a z kolei gospodarze mimo optycznej
przewagi nie byli w stanie sforsować szczelnego
muru postawionego przez świdnickich defensorów.
Po zmianie stron obraz meczu nie uległ drastycznej zmianie. Nadal to żółto-czerwoni dominowali, prowadzili gre˛ i starali wypracować sytuacje˛ bramkowa˛ w ataku pozycyjnym. Jednak
długo nie przynosiło to rezultatu w postaci gola.
Udało sie˛ dopiero w okolicach 60. minuty. W
polu karnym biało-zielonych z krycia urwał sie˛
Ste˛pień, a wprost na jego głowe˛ piłke˛ dograł
Kluzek . Tym samym to gospodarze wyszli na
prowadzenie 1:0. Ich radość nie trwała jednak
długo, bo już w 69. minucie było 1:1. Piłke˛ w pole
karne dograł Borowy, a najwyżej do dośrodkowania wyskoczył Kasprzak, który głowa˛ umieścił piłke˛ w siatce. Do
końca meczu zostało
dwadzieścia minut, które dla obydwu zespołów
były kluczowe. Po stracie gola widocznie tempo podkre˛ciła Śle˛za, ale
nadal w jej grze było widać dużo niedokładności. Nie wynikała ona
jednak z braku umieje˛tności piłkarzy, ale z dobrze przesuwaja˛cej sie˛
formacji defensywnej
Polonii Stali, która w
tym meczu przez długi
czas funkcjonowała jak
dobrze naoliwiona maszyna. Nie była ona jednak bezbłe˛dna. W 87.
minucie po składnej
akcji i podaniu Ste˛pnia,
gola zdobył Pisarczuk,
który nie pierwszy i z
pewnościa˛ nie ostatni
raz daje powody do radości kibicom i działaczom wrocławskiego
klubu. Mecz zakończył
sie˛ wynikiem 2:1, choć
Śle˛ za mogła wygrać
wyżej. W doliczonym
czasie gry w sytuacji
sam na sam potwornie
spudłował Vinicius,
któremu również - podobnie jak całemu zespołowi Śle˛ zy- tego
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dnia zabrakło skuteczności. Ostatecznie jednak
komplet punktów został we Wrocławiu, a atmosfera świa˛teczna w domach piłkarzy i działaczy
Śle˛za została ocalona od zguby.
Śle˛za Wrocław - MKS Polonia Stal Świdnica
2:1 (0:0)
GOLE: 1:0 Ste˛pień (60), 1:1 Kasprzak (69), 2:1
Pisarczuk (87)
ŚLE˛ZA: Zabielski - Dyr, Muszyński, Afonso,
Pisarczuk, Olejniczak, Bialik (75 Vinicius),
Wawrzyniak (75 Gil), Stempin, Kluzek, Ste˛pień
POLONIA STAL: B. Kot - Kozachenko, Kasprzak, Salamon, Szydziak, Szuba, Sowa (74
Filipczak), Borowy, Krakowski (74 Ciupka), P.
Paszkowski (80 B. Paszkowski), Tragarz (74
Osiadły)
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

DOKONALI NIEMOŻLIWEGO
Za nami z pewnościa˛ najbardziej dramatyczny mecz świdnickich piłkarzy w ostatnich kilku, a może nawet kilkunastu latach. Podopieczni
Jarosława Pedryca rozpocze˛li spotkanie z Zagłe˛biem II Lubin fatalnie, bo od dwóch straconych
goli, a do tego od 23. minuty musieli grać w
dziesia˛tke˛. To co stało sie˛ później jest trudne do
opisania, biało-zieloni rozegrali po prostu kapitalne zawody!
W 16. minucie meczu trudno było być optymista˛. Gospodarze grali słabo, zostali zepchnie˛ci
do defensywy i przegrywali 0:2. W 14. minucie
pierwsze trafienie zanotował Rafał Adamski i
była to akcja dość przypadkowa. Po strzale z
dystansu i rykoszecie piłkarz Zagłe˛bia znalazł
sie˛ oko w oko z Bartłomiejem Kotem i z prezentu
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skorzystał. 120 sekund później znakomitym uderzeniem z 18 metrów popisał sie˛ Patryk Kusztal
i zrobiło sie˛ 2:0 dla "Miedziowych". Jakby do
tego dołożyć zdarzenie z 23. minuty, to sytuacja
świdniczan zrobiła sie˛ dramatyczna i z pewnościa˛ można by znaleźć kibiców, którzy w tym
momencie przestali śledzić relacje˛ czy to VIDEO, czy tekstowa˛. Wtedy druga˛ żółta˛, a w
konsekwencji czerwona˛ kartke˛ ujrzał Dorian
Krakowski i przyszło nam grać w osłabieniu.
Kolejne blisko 70 minut regulaminowego czasu
gry jest z pewnościa˛ trudne do zrozumienia zarówno dla nas, jak i dla obozu Zagłe˛bia, którego
piłkarze mieli już przeciwnika "na tacy". Goście
mieli chrapke˛ na kolejne trafienia, ale zdecydowanie wyższy bieg wrzucili gospodarze, którzy
nie maja˛cy już nic do stracenia wyszli wyżej i
zacze˛li coraz śmielej atakować szesnastke˛ lubinian. Sygnał do ataku dał kapitan Polonii-Stali
Świdnica, Wojciech Sowa, który wlał nadzieje
w nasze serca już w 25. minucie spotkania. Bardzo dobrym dośrodkowaniem z rzutu wolnego
popisał sie˛ Wojciech Szuba, a Sowa dokładaja˛c
idealnie głowe˛ strzelił pierwszego gola w tym
meczu dla biało-zielonych. Do końca pierwszej
cze˛ ści gry wynik nie uległ zmianie i przyjezdni
schodzili do szatni z umiarkowanym komfortem
- jednobramkowym prowadzeniem i gra˛ z przewaga˛ jednego zawodnika.
Druga odsłona to absolutnie kapitalne widowisko w wykonaniu graja˛cych w osłabieniu piłkarzy trenera Jarosława Pedryca. Od samego
pocza˛tku, aż do końca nie było widać, która z
drużyn gra w tym meczu w dziesia˛tke˛. Biało-zieloni znakomicie wytrzymali ten mecz kondycyjnie, choć te zawody kosztowały ich naprawde˛
wiele sił, potu i serca pozostawionego na murawie. Wszystko sie˛ opłaciło. Nasza defensywa na
czele z bramkarzem - Bartłomiejem Kotem rozegrała fantastyczne spotkanie nie pozwalaja˛c ry-
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Zagłe˛bie: Bielikow, Warpas, Kłudka, Posmyk,
Sobczak (85’ Zaja˛c), Bednarczyk (60’ Pieńko),
Galas (73’ Chmarek), Kizyma, Dudziński, Kusztal (60’ Hanc), Adamski.
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
walom na absolutnie nic w drugiej cze˛ści gry.
Jakby do tego dołożyć fakt, że pia˛ta ekipa tabeli
graja˛ca w przewadze jednego zawodnika nie oddała w drugiej połowie celnego strzału na nasza˛
bramke˛, to niech to be˛dzie najlepszym obrazem
tego, co działo sie˛ na terenie Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bezlitośnie punktowali swoich przeciwników za to gospodarze. W
57. minucie wszystko zacze˛ło sie˛ od ofiarnie
wywalczonej piłki przez Andrieja Kozachenko,
a naste˛pnie znakomitej dwójkowej akcji Kornela
Ciupki i Damiana Szydziaka. Ten pierwszy wyłożył futbolówke˛ wbiegaja˛cemu w pole karne
Szydziakowi, a ten drugi precyzyjnym strzałem
trafił na 2:2. Podrażnione Zagłe˛bie ruszyło do
ataków, ale wszystkie próby rozbijane były w
okolicach 20. metra od bramki Bartka Kota, a
wszelkie dośrodkowania były czyszczone przez
świdnickich defensorów. Lubinianie myśleli, że
chyba gorzej być już nie może, a jednak W 71.
minucie rywale poradzili sobie z dośrodkowaniem w pole karne Łukasza Sztylki, ale za moment ich akcje˛ ofensywna˛ przerwał Damian Szydziak, zagrał futbolówke˛ w szesnastke˛ do Damiana Kasprzaka, a ten jak na tacy wystawił ja˛
Wojtkowi Sowie i miejscowi sensacyjnie wyszli
na prowadzenie 3:2. Trzy minuty później białozieloni zadali gościom decyduja˛cy cios. Wybornym dośrodkowaniem z rzutu rożnego popisał
sie˛ Łukasz Sztylka, a nasza˛ akcje˛ na dalszym
słupku głowa˛ zamkna˛ł Patryk Salamon. Świdniczanie dokonali absolutnie niemożliwego, wygrywaja˛c 4:2, wychodza˛c ze stanu 0:2 i graja˛c
niemal całe spotkanie w
osłabieniu.
Biało-zieloni ostatecznie zrewanżowali sie˛
przeciwnikom za dotkliwa˛ porażke˛ z rundy jesiennej, kiedy to przegraliśmy w Lubinie aż
0:6. Tym razem też zanosiło sie˛ na to, że po
komplet punktów sie˛gna˛ przeciwnicy, ale nasi
piłkarze znakomicie odwrócili losy rywalizacji.
Po meczu tradycyjnie
odbyło sie˛ wyróżnienie
najlepszych zawodników tego spotkania.
Tre ner św id niczan
wskazał na Daniela Dudzińskiego (Zagłe˛bie), a
szkoleniowcy lubinian
wybrali Damiana Kasprzaka, który trafił do
Świdnicy nota bene z
ekipy "Miedziowych".
Polonia-Stal Świdnica
- Zagłe˛bie II Lubin
4:2 (1:2)
Polonia-Stal: Kot, Kozachenko, Salamon, Kasprzak, Sowa, Diduszko (42’ Ciupka), Szuba
(58’ Tragarz), Borowy,
P. Paszkowski (58’
Sztylka), Szydziak (89’
B. Paszkowski), Krakowski

26.03.2021r. godz. 18.40
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce trzech me˛żczyzn, którzy
urza˛dzili sobie libacje˛ alkoholowa˛ przy ulicy
Szpitalnej. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Spożywanie alkoholu
wymagało oczywiście zdje˛cia maseczek
osłaniaja˛cych usta i nos. Cała trójka została
ukarana mandatami karnymi.
27.03.2021r. godz. 7.20
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki Świdnicy dotycza˛ce zakłócania spokoju na Alei Niepodległości przy areszcie. Skierowany tam patrol potwierdził zgłoszenie. Na miejscu zastano dwie kobiety i me˛żczyzne˛, którzy przy
użyciu boomboxa puszczali bardzo głośna
muzyke˛. Osoby te wyjaśniły, że w ten sposób
obchodza˛ urodziny jednego z podopiecznych aresztu. Niestety, funkcjonariusze nie
przyje˛li tych tłumaczeń. Impreza urodzinowa została zakończona wypisaniem mandatów karnych na ła˛czna˛ kwote˛ 700 zł.
27.03.2021r. godz. 16.30
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce grupy młodzieży, która na
terenie Parku Centralnego nie używała maseczek przesłaniaja˛cych suta i nos. Strażnicy
potwierdzili zgłoszenie. Interwencja zakończyła sie˛ wypisaniem mandatów karnych.
27.03.2021r. godz. 16.46
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce podejrzenia spalania odpadów w jednym z budynków przy
ulicy Słowiczej. Na miejscu strażnicy dokonali kontroli paleniska i stosowanego opału.
Okazało sie˛, że w piecu spalane jest wyła˛cznie drewno i we˛giel. Niestety we˛giel, który
nadal jest dość powszechnie stosowany w
gospodarstwach domowych, może powodować silne zadymienie i nieprzyjemny zapach
oraz dyskomfort dla sa˛siadów.
30.03.2021r. godz. 17.00
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce wyrzucania opakowań po żywności z górnych pie˛ter jednego
z budynków przy ulicy Kościelnej. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Okazało sie˛, że sprawca˛ jest 90-letni
me˛ żczyzna zamieszkuja˛cy samotnie. Jak
ustalono, taka sytuacja miała już wcześniej
miejsce. Sprawe˛ przekazano do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w celu udzielenia stosownej pomocy me˛żczyźnie.
30.03.2021r. godz. 20.45
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce podejrzenia spalania odpadów w jednym z budynków przy
ulicy Wschodniej. Na miejscu strażnicy dokonali kontroli paleniska i stosowanego opału. I tym razem okazało sie˛, że w piecu spalane jest wyła˛cznie drewno i we˛giel.
31.03.2021r. godz. 16.22
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny leża˛cego przy torowisku pomie˛dzy dworcem PKP
a ulica˛ Komunardów. Natychmiast w rejon
ten skierowano patrol straży miejskiej. Me˛żcia˛g dalszy na str. 10
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czyzne˛ zlokalizowano i dobudzono. Okazał
sie˛ nim bezdomny, doskonale znany strażnikom. Przeprowadzono z nim rozmowe˛
ostrzegawcza˛. Me˛żczyzna odmówił przyje˛cia jakiejkolwiek pomocy i oddalił sie˛ z miejsca zdarzenia.
03.04.2021r. godz. 15.03
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce młodego me˛żczyzny leża˛cego na przystanku komunikacji
miejskiej przy ulicy Kraszowickiej. Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Udało sie˛
ustalić miejsce zamieszkania nietrzeźwego.
Został on tam przewieziony i przekazany pod
opieke˛ matki.
04.04.2021r. godz. 18.17
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki Świdnicy dotycza˛ce zakłócania spokoju i spożywania alkoholu w podwórzu przy ulicy Grodzkiej.
Dodatkowo biesiadnicy nie posiadali maseczek osłaniaja˛cych usta i nos. Skierowani na
miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie.
Jedna osoba została ukarana mandatem karnym. W stosunku do dwóch osób zostana˛
skierowane wnioski o ukaranie do sa˛du. Pozostałych uczestników spotkania pouczono.
05.04.2021r. godz. 18.31
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Świdnicy dotycza˛ca zanieczyszczenia rzeki Bystrzyca. Na wysokości żelaznego mostu
me˛żczyzna zauważył, iż przy jednym z
brzegów płynie po powierzchni substancja
ropopochodna. Natychmiast na miejsce
wezwano straż pożarna˛ oraz skierowano
patrol straży miejskiej, który zabezpieczył
miejsce działania strażaków. Akcja została
zakończona o godzinie 20.10. Trwaja˛
czynności wyjaśniaja˛ce w zakresie przyczyny skażenia.
06.04.2021r. godz. 11.40
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał od pracownicy szkoły przy ulicy Traugutta dotycza˛ce czarnego plecaka leża˛cego
przed wejściem do budynku szkoły. Zgłaszaja˛ca obawiała sie˛ zbliżyć do plecaka i nie
posiadała żadnych informacji na temat jego
zawartości. Skierowany na miejsce patrol
szybko rozwia˛zał ten problem. Okazało sie˛,
że plecak jest własnościa˛ osoby, która sprza˛tała teren wokół szkoły.
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gmina Świdnica otrzymała dofinansowana w
kwocie ponad 6,7 mln zł. w ramach Funduszu
Inicjatyw Lokalnych (RFIL).

cia˛g dalszy ze str. 9
06.04.2021r. godz. 21.35
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce zakłócania spokoju i używania słów wulgarnych na poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto. Patrol potwierdził zgłoszenie. Sprawca˛ był znany doskonale strażnikom bezdomny, który trafił do
Policyjnej Izby Zatrzymań do wytrzeźwienia.
Za swój czyn odpowie przed Sa˛dem Rejonowym w Świdnicy.
08.04.2021r. godz. 2.21
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny, który
ida˛c ulica˛ Głowackiego kopał w drzwi sklepów które mijał. Skierowany patrol uja˛ł
nietrzeźwego obcokrajowca, który noc spe˛dził w Policyjnej Izbie Zatrzymań. Po
wytrzeźwieniu został ukarany mandatem
karnym w kwocie 500 złotych.

GMINA ŚWIDNICA
W BURKATOWIE POWSTANIE
PRZYSTAŃ KAJAKOWA
Nie tylko single-tracki, ale i przystań kajakowa z budynkiem gospodarczym powstana˛ w
gminie Świdnica, a dokładnie w Burkatowie.
Dwukondygnacyjny pałac z pie˛kna˛ wieżyczka˛, układ wodny, który tworza˛ trzy stawy. Dwa z
nich w cze˛ści pałacowej, jeden w cze˛ści folwarcznej, polana w centralnej cze˛ści parku od strony
zachodniej zamknie˛ta ciekiem wodnym, obsadzonym lipami stwarzaja˛ idealne warunki do budowy przystani kajakowej.
Realizacja inwestycji zwia˛zana rozbudowa˛
infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy w zakresie budowy 5 stanic
rowerowych w: Wilkowie, Bystrzycy Dolnej,
Burkatowie, Bystrzycy Górnej i Lubachowie,
oznakowania dróg rowerowych, budowy 2 single-tracków, pumptracka, przystani kajakowej z
bud. gosp. oraz poła˛czenia szlaków rowerowych
poprzez kładke˛ nad rzeka˛ Bystrzyca˛ w Wiśniowej planowana jest na lata 2021-2023. Na ten cel

WITAMY Z UŚMIECHEM
NAJWIE˛KSZE SKARBY
GMINY ŚWIDNICA
Od 5 lat w gminie Świdnica witamy pakietem
powitalnym "NAJWIE˛KSZE SKARBY GMINY ŚWIDNICA". Cieszymy sie˛ z każdego nowego mieszkańca gminy, a w sposób szczególny
z ich narodzin i zawsze pragniemy to uczcić podkreśla wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.
Na przestrzeni tego okresu gminne wyprawki
trafiły do ponad 800 rodzin.
Rok 2018 możemy śmiało uznać za bardzo
dobry pod wzgle˛dem liczby urodzeń. W gminie
Świdnica na świat przyszło 176 noworodków: 81
chłopców i 95 dziewczynek. Rok później 146, a
w 2020 r. odnotowaliśmy 148 urodzeń. Dla każdego niemowlaka z uśmiechem przygotowujemy
pakiet powitalny zawieraja˛cy list gratulacyjny od
wójt gminy Świdnica, środki piele˛gnacyjne, pieluchy i segregator pediatryczny. Na specjalny
bonus moga˛ liczyć rodzice bliźniaków, bowiem
przyjście na świat bliźnia˛t to nie tylko podwójne
szcze˛ście ale i podwójne wydatki.
O możliwości odebrania pakietu powitalnego rodzice dziecka informowani sa˛ indywidualnie w okresie do 2 miesie˛cy od daty narodzin
noworodka. Warunkiem jego otrzymania jest
obowia˛zek meldunkowy na terenie gminy Świdnica. Szczegółowe informacje udzielane sa˛ pod
nr tel. 74 852 12 26 wew. 212, 213.
***
Od 2016 roku wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek wita nowo narodzone i zameldowane w
gminie Świdnica dzieci pakietem powitalnym, w
ramach akcji NAJWIE˛KSZY SKARB GMINY
TO TY. Tylko 2020 roku takie pakiety powe˛drowały do kolejnych 148 noworodków. Wśród
imion, które rodzice najcze˛ściej nadawali dziewczynkom prym wiodły: Maria, Hanna i Natalia.
Wśród chłopców był to Wojciech, Szymon, Franciszek i Antoni. Ła˛cznie nasze "skarby gminy
Świdnica" maja˛ 93 różne imiona. Jakie? Zache˛camy do zapoznania sie˛ z poniższym wykazem
tabelarycznym.

SYSTEM INFORMACJI
PRZESTRZENNEJ
1 kwietnia ubiegłego roku Urza˛d Gminy
Świdnica udoste˛pnił System Informacji Przestrzennej, dzie˛ki któremu bez wychodzenia z
domu można sprawdzić przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
To przydatne udogodnienie, szczególnie w
czasie pandemii, kiedy nasze możliwości sa˛
mniejsze, a z zaleceń wynika, że powinniśmy
ograniczać wizyty w urze˛dach.
Aby sprawdzić przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, wystarczy znać miejscowość i nr
ewidencyjny działki. Zache˛camy do korzystania
z tej formy pozyskiwania informacji. Informujemy, że pozyskane w ten sposób dane maja˛ charakter pogla˛dowy i nie moga˛ stanowić podstaw
do czynności administracyjnych i urze˛dowych.

ZAPRASZAMY NA PIERWSZY
Z WIOSENNYCH KONCERTÓW
ZIEMI ŚWIDNICKIEJ IV EDYCJI
Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz
Fundacja˛ Dobrej Muzyki serdecznie zapraszaja˛
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do wirtualnego udziału w pierwszym z wiosennych Koncertów Ziemi Świdnickiej IV edycji.

KONCERT ONLINE
Premiera na Facebooku i YouTube:
18.04.2021, NIEDZIELA, godz. 20:00
Transmisja z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Lutomi Dolnej
Duet skrzypcowy
Katarzyna Boniecka i Maksymilian Grzesiak
W programie: J.M. Leclair, M. Reger,
G. Bacewicz
Koncert be˛dzie można zobaczyć na profilach
FB Fundacji i Gminy Świdnica.
https://www.facebook.com/Fundacja
DobrejMuzyki
https://www.facebook.com/UrzadGminy
Swidnica
oraz YouTube:
https://www.youtube.com/c/FundacjaDobrejMuzyki/videos
Wydarzeniem towarzysza˛cym be˛dzie spotkanie
Muzycznego Foyer online.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Dyrektor artystyczna: Zuzanna Bator
Organizator: Fundacja Dobrej Muzyki
Współorganizatorzy: Parafia w Lutomi Dolnej,
Parafia w Witoszowie Dolnym, Parafia w Bojanicach
Mecenasi:
Przyjaciele Dobrej Muzyki
Partnerzy:
Fundacja PZU, Gmina Świdnica, Urza˛d Marszałkowski Województwa Dolnośla˛skiego
www.fundacjadobrejmuzyki.pl
www.umwd.dolnyslask.pl
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TRWAJA˛ ZAPISY DO
OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW
DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH.
DO WYGRANIA 15 TYS.ZŁ
Pie˛tnaście tysie˛cy złotych - tyle wynosza˛
nagrody główne w ogólnopolskich konkursach
przygotowanych podczas wyja˛tkowego świe˛ta Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich "Polska Od
Kuchni". Każde Koło Gospodyń Wiejskich może
wzia˛ć udział w dowolnej liczbie konkursów.
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich "Polska
Od Kuchni" to ogólnopolskie, wyja˛tkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne
jest, by piele˛gnować lokalna˛ kulture˛ i tradycje˛.
Festiwal ma na celu integracje˛, aktywizacje˛ i
wsparcie lokalnych społeczności, promocje˛ polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz
wymiane˛ mie˛dzypokoleniowej wiedzy, umieje˛tności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.
Aby podkreślić role˛ Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłe˛bić wiedze˛ o
kulturze regionu przygotowane zostały cztery
konkursy angażuja˛ce Koła z całej Polski.
Szczypty pikanterii konkurencjom dodadza˛ wartościowe nagrody, które Koła moga˛ zdobyć na
każdym etapie rywalizacji.
Zgłoszenia do konkursów można nadsyłać
do 20 kwietnia 2021 r.
Wybory Miss Wdzie˛ku
Podczas tego konkursu wybierane sa˛ najpie˛kniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi
tu jedynie
o pie˛kno fizyczne. Kandydatki staraja˛ce sie˛
o tytuł Miss Wdzie˛ku be˛da˛ musiały skraść serca
oceniaja˛cych także swoim wdzie˛kiem , osobo-
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wościa˛, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umieje˛tnościami.
Konkurs odbe˛dzie sie˛ w dwóch kategoriach
wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.
Konkurs Kulinarny
Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezma˛ udział w wyja˛tkowej rywalizacji
kulinarnej - za zadanie maja˛ przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesna˛ wariacje˛
na jego temat.
Konkurs Artystyczny
To kategoria dla Pań, które w ramach Kół
Gospodyń Wiejskich doskonała˛ swoje wyja˛tkowe umieje˛tności. Talentem może być wszystko,
co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie
pie˛knych symboli regionalnych, wycinanek itp.
Kobieta Gospodarna i Wyja˛tkowa - opowiedz swoja˛ historie˛
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie
aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich
na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować
swoje sukcesy, osia˛gnie˛cia oraz podejmowane
działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.
Formularze zgłoszeniowe do konkursów
znajduja˛ sie˛ na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s60
69
cia˛g dalszy na str. 12
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Konkursy zostana˛ rozstrzygnie˛te w 3 etapach:
I Etap Konkursu - Eliminacje Wste˛pne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje
Konkursowe, na podstawie kryteriów podanych
w Regulaminach Konkursów, wybiora˛ ła˛cznie
około 105 najbardziej inspiruja˛cych Kół ze
wszystkich kategorii konkursowych, z każdego
województwa, które przejda˛ do kolejnego etapu.
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursu odbe˛da˛ sie˛ podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich
"Polska Od Kuchni". Festiwal odwiedzi każde
województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniała˛ atmosfera˛ lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji.
W trakcie Półfinałów Wojewódzkich konkursów wybrane we wcześniejszym etapie Koła
be˛da˛ mogły zaprezentować zgłoszone do konkursów potrawy, talenty oraz kandydatki do Miss
Wdzie˛ku na żywo oraz opowiedzieć o zakresie
swoich działań.
Do Finału przejda˛ 2 Koła z każdej kategorii
konkursowej.
Już na tym etapie na uczestników be˛da˛ czekać niezapomniane emocje, a na zwycie˛zców
wartościowe nagrody.
Nagroda główna dla zwycie˛żczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.
III Etap Konkursu - Finał.
Finał Festiwalu odbe˛dzie sie˛ 25 września
2021 r. na PGE Narodowym w Warszawie.
Podczas ostatniej z edycji Festiwalu rozstrzygnie˛te zostana˛ konkursy i wyłonione Laureatki nagród głównych, które zostana˛ wre˛czone
Zwycie˛żczynia˛ w trakcie uroczystej gali.
Na zakończenie uczestnicy Festiwalu zostana˛ zaproszeni na koncert "Roztańczony PGE Narodowy".
Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż
15 000 zł.
Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja transmitowana be˛dzie na żywo w programie "Pytanie na
Śniadanie" w TVP 2.
Wie˛cej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl
oraz na profilu na Facebooku:
https://www.facebook.com/polskaodkuchni
i Instagramie :
https://www.instagram.com/festiwal_kgw
_polska_od_kuchni

MIESZKAŁEŚ W 2020 ROKU W GM.
ŚWIDNICA. WPISZ W W
DEKLARACJI PIT AKTUALNY
ADRES ZAMIESZKANIA
Z dniem 30 kwietnia upływa ustawowy termin złożenia zeznania podatkowego. Mieszkałeś
w 2020 roku w gminie Świdnica. Pamie˛taj aby w
deklaracji wpisać aktualny adres zamieszkania w
GMINIE ŚWIDNICA. Twoje pienia˛dze wróca˛
do Ciebie w postaci nowych inwestycji. Przypominamy! Do końca kwietnia trwa okres rozliczeń
podatkowych.
Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT:
- wpisać adres Urze˛du Skarbowego właściwego dla danej gminy, w tym przypadku Urza˛d
Skarbowy w Świdnicy, ul. Marii SkłodowskiejCurie 1, 58-100 Świdnica;
- wpisać aktualny adres zamieszkania w
GMINIE ŚWIDNICA;
- wypełnić bezpłatnie zgłoszenie aktualizuja˛ce ZAP-3 w cze˛ści dotycza˛cej miejsca zamieszkania i doła˛czyć je do zeznania podatkowego;
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY.
NIE MASZ KOMPUTERA?
POMOGA˛ URZE˛DNICY

cia˛g dalszy ze str. 11
- przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście
swoje zeznanie roczne PIT wraz ze zgłoszeniem
aktualizacyjnym ZAP-3 do Urze˛du Skarbowego
w Świdnicy, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie
1, 58-100 Świdnica.
Pamie˛tajmy, że każdego roku z budżetu państwa ponad 38% wpływów z naszego podatku
dochodowego powraca do gminy, która˛ wskażemy w zeznaniu podatkowym. Środki te moga˛ być
przeznaczone mie˛dzy innymi na rozbudowe˛ infrastruktury technicznej i drogowej, szkoły i
przedszkola, transport lokalny, rozwój kultury,
sportu i rekreacji.
Jakość życia w naszej gminie w znacznym
stopniu zależy od nas samych, dlatego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaktualizuj swoje dane w
zeznaniu podatkowym i wpisz Gmine˛ Świdnica
jako swoje miejsce zamieszkania. Dzie˛kujemy.
Chcesz poznać na co ida˛ Twoje pienia˛dze, zapraszamy do zapoznania sie˛ z prezentacja˛ doste˛pna˛
na gminaswidnica .nacoidamojepieniadze.pl

Osoby, które nie maja˛ komputera lub telefonu z internetem, moga˛ poprosić o pomoc najbliższych lub udać sie˛ do Urze˛du Gminy Świdnica
przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy i zgłosić
che˛ć udziału w NSP 2021. Na spisuja˛ca˛ sie˛ osobe˛
be˛dzie czekać specjalnie przygotowany komputer z doste˛pem do sieci internetowej. W razie
pytań lub problemów wsparciem be˛dzie służyć
wyznaczony do tego pracownik urze˛du.
Maja˛c na wzgle˛dzie obowia˛zuja˛ce obostrzenia
w walce w COVID-19 warto wcześniej sprawdzić
telefonicznie doste˛pność punktu spisowego i umówić sie˛ w urze˛dzie na konkretna˛ godzine˛. W tym
celu zache˛camy do kontaktu pod nr tel. 74 852 12
26 lub 74 852 30 67 wew. 104,307.
Przypominamy! Zgodnie z ustawa˛ o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowia˛zkowy. Obowia˛zkowa˛ forma˛ jest samospis
internetowy.
Metody uzupełniaja˛ce to spis telefoniczny
(22 279 99 99) lub bezpośrednio przy pomocy
rachmistrza spisowego.
Infolinia działa od poniedziałku do pia˛tku od
8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej.
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Wszystkie dane przetwarzane przez statystyke˛ publiczna˛ sa˛ bezpieczne i podlegaja˛ specjalnej
ochronie (tajemnica statystyczna) .
Wie˛cej szczegółowych informacji doste˛pnych na https://spis.gov.pl

SPISZ SIE˛
I WYGRAJ NAGRODY
Wraz z rozpocze˛ciem NSP, 1 kwietnia 2021
r. rozpocze˛ła sie˛ Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza
22.04.2021 r. na stronie internetowej:
https://loteria.spis.gov.pl
Pamie˛taj, koniecznie zachowaj wiadomość z
10-znakowym kodem potwierdzaja˛cym dokonanie samospisu!
W loterii moga˛ wzia˛ć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które spisza˛ sie˛ za pośrednictwem
interaktywnej aplikacji doste˛pnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl.
W ramach Loterii odbe˛dzie sie˛ 7 losowań,
które be˛da˛ transmitowane na żywo poprzez strone˛ internetowa˛ Loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w serwisach Youtube oraz Facebook.
Nagrodami w Loterii sa˛ karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16
samochodów miejskich - Toyota Yaris. Liczba
nagród we wszystkich losowaniach została podzielona równo na 16 województw.

GMINNE KOPERTY ŻYCIA TRAFIA˛
DO SENIORÓW KLUBU ABC
SENIORA W BYSTRZYCY DOLNEJ
Kolejne 200 Kopert Życia trafi do seniorów
z Gminnego Klubu ABC Seniora w Bystrzycy
Dolnej. Członkinie i członkowie Klubu be˛da˛ mogli zatrzymać koperty dla siebie, ale także przekazać je swoim bliskim. Choć to z pozoru zwykła
koperta z kartka˛, zawiera niezwykle ważne informacje, które moga˛ uratować nam życie. To ważne, szczególnie w tak trudnych i niepewnych
czasach , w których obecnie sie˛ znajdujemy.
W ramach działań Klubu ABC Seniora odbywaja˛ sie˛ cykliczne spotkania, podczas których
podejmowane sa˛ różne przedsie˛wzie˛cia, pocza˛wszy od wspólnego gotowania, poprzez nauke˛
pracy z komputerem, na zasłużonym, ale także
aktywnym odpoczynku kończa˛c. Ze wzgle˛du na
ograniczenia zwia˛zane z pandemia˛ seniorzy niestety maja˛ mocno ograniczone możliwości, najważniejsze jednak, aby pozostali w zdrowiu, a do
tego zdecydowanie przyda sie˛ Koperta Życia..
Cel akcji
Koperta życia to akcja do której przysta˛pienia
zache˛caja˛ władze gminy, lekarze i pracownicy
służb ratunkowych. Akcja skierowana jest do osób
przewlekle chorych, jak również starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach
na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Ważne jest także wpisanie
grupy krwi, ale tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni
jaka˛ grupe˛ posiadamy!
Gdzie umieścić koperte˛?
Miejscem, w którym należy przechowywać
Gminna Koperte˛ Życia jest lodówka, na której
umieszcza sie˛ specjalna˛ naklejke˛ informuja˛ca˛ o
tym, że tutaj znajduje sie˛ GMINNA KOPERTA

ŻYCIA. Istotne jest, że lodówka jest ustalonym
standardem - dzie˛ki temu nie ma potrzeby przeszukiwania całego mieszkania, by odnaleźć informacje ratuja˛ce życie. W takich sytuacjach czas
jest bezcenny.
O "Gminnej Kopercie Życia" sa˛ poinformowani ratownicy pogotowia obsługuja˛cy gmine˛ Świdnica. Mamy nadzieje˛, że dzie˛ki tej akcji mieszkańcy
naszej gminy poczuja˛ sie˛ bezpieczniej. Jednak życzymy wszystkim, by nigdy nie dochodziło do
sytuacji, w których be˛da˛ one potrzebne. Zwracamy
sie˛ także z apelem do wszystkich którzy posiadaja˛
już gminne koperty życia, aby sprawdzili i zaktualizowali dane w nich zawarte. Szczególnie na temat zachorowań czy ostatnio przyjmowanych lekach. Dobrym rozwia˛zaniem be˛dzie potwierdzenie
takich danych u lekarza rodzinnego, o co prosza˛
ratownicy medyczni.
Informujemy, że udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny. Zache˛camy wszystkie osoby,
które sa˛ samotne, choruja˛ce przewlekle oraz powyżej 65 r. życia, aby w swoich lodówkach umieściły koperty życia.
Szczegółowych informacji o akcji udzielaja˛
pracownicy Urze˛du Gminy Świdnica pod nr tel.
74 852 12 26 wew. 222,213.

DZIEŃ PAMIE˛CI OFIAR ZBRODNI
KATYŃSKIEJ
13. Kwietnia, przypada Dzień Pamie˛ci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. Aby wspólnie oddać hołd
ofiarom zbrodni, niedziele˛ 11 kwietnia pod De˛bem Katyńskim na placu św. Małgorzaty w Świdnicy, spotkali sie˛ przedstawiciele służb mundurowych, kombatantów , Rodzin Katyńskich, samorza˛du i inni goście.
Uroczystość poprzedziła odprawiona przez
biskupa seniora Ignacego Deca msza świe˛ta w
świdnickiej katedrze. Tuż po nabożeństwie złożono kwiaty i znicze pod de˛bem katyńskim oraz
tablica˛ pamia˛tkowa˛ ku czci kpt. Tadeusz Macieja
Chołocińskiego , zamordowanego w Charkowie
w 1940r.
W imieniu władz gminy Świdnica w uroczystości wzia˛ł udział dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy - Krzysztof Jas.
Uroczystości zorganizowało Świdnickie
Stowarzyszenie Patriotyczne oraz Światowy
Zwia˛zek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział
Świdnica, a udział wzie˛li m.in. przedstawiciele
Garnizonu Wrocław oraz WKU Kłodzko.

W GMINIE POWSTANA˛
2 SINGLE-TRACKI
Kochasz jazde˛ na rowerze, szukasz ciekawej
dawki rowerowych emocji. Już niebawem nie trzeba be˛dzie wyjeżdżać daleko poza teren naszego
powiatu aby poła˛czyć obcowanie z natura˛ i jazda˛
po single-trackach. W ramach planowanej do realizacji inwestycji zwia˛zanej z rozbudowa˛ infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy powstana˛ m.in. 2 single-tracki na terenie gminy
Świdnica. Najpopularniejsze tego typu trasy rowe-
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rowe w Polsce sa˛ w Świeradowie Zdroju, w
Srebrnej Górze czy w Bielsku-Białej.
Single-tracki to wa˛skie ścieżki zbudowane
specjalnie do jazdy rowerem. Wyste˛puja˛ cze˛sto
naturalnie jako cze˛ść lasu. Projektowane sa˛ tak,
by trafiały do szerokiego grona odbiorców. W
efekcie poradzi sobie na nich nawet pocza˛tkuja˛cy
rowerzysta, jak i doświadczony zawodnik lubia˛cy szybka˛ i pełna˛ zwrotów akcji jazde˛.
Dla przypomnienia. Realizacja inwestycji
zwia˛zana rozbudowa˛ infrastruktury turystycznej
w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy w zakresie
budowy 5 stanic rowerowych w: Wilkowie, Bystrzycy Dolnej, Burkatowie, Bystrzycy Górnej i
Lubachowie, oznakowania dróg rowerowych,
budowy 2 single-tracków, pumptracka, przystani
kajakowej z bud. gosp. oraz poła˛czenia szlaków
rowerowych poprzez kładke˛ nad rzeka˛ Bystrzyca˛
w Wiśniowej planowana jest na lata 2021-2023.
Na ten cel gmina Świdnica otrzymała dofinansowana w kwocie ponad 6,7 mln zł. w ramach
Funduszu Inicjatyw Lokalnych (RFIL).

TRWA BUDOWA GMINNEGO
ŻŁOBKA
W Pszennie, przy ul. Słonecznej trwa budowa pierwszego w gminie Świdnica żłobka. Ściany nowego obiektu sa˛ już na ukończeniu. Obecnie powstaja˛ mury dla pomieszczeń przedszkolnych.
Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W
pierwszym etapie powstaje parterowy obiekt
żłobka, dla 3 oddziałów licza˛cych po 24 dzieci.
Drugi etap to budowa kolejnego skrzydła, w
którym be˛dzie sie˛ mieściło przedszkole. W
przedszkolu znajdzie sie˛ miejsce dla dwóch oddziałów licza˛cych po 25 dzieci.
Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy
Finansowej, na budowe˛ nowej placówki w latach
2020-2022 przewidziano w budżecie gminy
Świdnica kwote˛ 10,96 mln złotych, w tym dofinansowanie z naste˛puja˛cych programów.
Żłobek gminny w wysokości 3 168 000,00 zł
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021
Przedszkole w kwocie 2 465 757,00 zł z
Rza˛dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
i

ŚWIDNICKI TELEFON
ZAUFANIA DLA SENIORÓW
To innowacyjne rozwia˛zanie, które ma przyczynić sie˛ do wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych, utrzymywanie ich w
dobrej kondycji psychicznej, wła˛czanie do
życia społecznego. To także odpowiedź na
potrzeby osamotnionych lub mniej aktywnych seniorów, którym szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi ludźmi.
Pod numerem telefonu:

507 300 002
od poniedziałku do pia˛tku
w godzinach 10.00-13.00
dyżuruje zespół wolontariuszy
Opłata za poła˛czenie jest zgodna z cennikiem operatora
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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 Nie poddawaj sie˛ przeciwnościom,
jakie niesie życie. Do tej pory doskonale sobie
ze wszystkim radziłeś. Dlaczego teraz miałoby być inaczej? Czas przyniesie wiele pozytywnych zmian. Na wszystko spojrzysz jeszcze bardzo kolorowo. Dobre stosunki z domownikami. W pracy niewielkie, aczkolwiek
pozytywne zmiany.
BYK Dużo czasu poświe˛cisz na prace˛. Be˛dziesz planował jakiejś ważne przedsie˛wzie˛cie. W poniedziałek nieoczekiwana wizyta kobiety, która przyniesie ważna˛ wiadomość lub informacje. W miare˛ możliwości
ureguluj swoje zobowia˛zania finansowe. Niebawem czekaja˛ Cie˛ pewne wydatki.
BLIŹNIE˛TA Pewne sprawy doprowadzisz
do końca i be˛dziesz z tego powodu bardzo
zadowolony i dumny ze swoich osia˛gnie˛ć.
Nieporozumienia z partnerem be˛da˛ źródłem
niepokoju i rozważań na temat Waszego
zwia˛zku. Dokładnie przeanalizuj ostatnie dni
i to, co sie˛ wydarzyło. Czy warto tak sie˛ upierać?
RAK Za bardzo sie˛ przejmujesz tym, co ma
sie˛ wydarzyć. Nie jest tak źle. Nie Ty jeden

przez to przechodzisz. Dasz sobie rade˛. Musisz jednak zachować spokój. W pia˛tek poznasz jaka˛ś osobe˛ spod znaku Wagi. Dużo
be˛dziesz myślał o tym spotkaniu. Sprawy
finansowe pozostana˛ bez zmian.
LEW Ponieważ w pracy zawodowej niewiele be˛dzie sie˛ działo, dużo czasu poświe˛cisz na swoje zainteresowania, jaka˛ś
pasje˛. Zaszyjesz sie˛ we własnym świecie i
nie be˛da˛ Cie˛ obchodziły codzienne problemy. Twój partner nie be˛dzie z tego powodu zadowolony. Nie wykluczone kłótnie na tym tle.
PANNA Najwyższy czas upomnieć sie˛ o
swoje. Jak długo be˛dziesz tak kra˛żył i zastanawiał sie˛, kiedy ten ktoś sie˛ domyśli czego
oczekujesz. Sprawy sercowe be˛da˛ układały
sie˛ wspaniale. W sobote˛ przeżyjesz romantyczny wieczór. Nie pozwól by ktoś Wam w
tym przeszkodził.
WAGA Twój partner ostatnio Cie˛ zaniedbuje i jakby nie zauważa Twoich potrzeb. Zamiast sie˛ smucić i wprowadzać nerwowa˛
atmosfere˛, porozmawiaj z nim o tym. Praca
nie może być tu wytłumaczeniem. Znaczna
poprawa sytuacji finansowej. Nie zapominaj jednak o zapłaceniu rachunków.
SKORPION Pomimo ostatnich nieporozumień i wzajemnych żalów nie powinieneś

rezygnować z kontaktów ze swoim przyjacielem. I jemu i Tobie nie jest łatwo poradzić
sobie ze wszystkim. Przy odrobinie dobrej
woli znajdziecie wspólnie rozwia˛zanie dla
Waszych problemów, które już niedługo
przestana˛ sie˛ liczyć.
STRZELEC Ktoś złoży Ci ciekawa˛ propozycje˛. Odrzuć wszelkie obawy, bo
wszystkie okoliczności be˛da˛ sprzyjały tej
sprawie. Porozmawiaj o tym z partnerem,
on też ma pewne ciekawe rzeczy do zaoferowania. Dobrze be˛da˛ sie˛ układały sprawy
finansowe. Nie powinieneś narzekać na
zdrowie.
KOZIOROŻEC Wszystko zacznie sie˛
układać po Twojej myśli. Be˛dziesz pełen
optymizmu, a Twoja radość udzieli sie˛
wszystkim, z którymi be˛dziesz obcować.
Nie słuchaj rad osoby spod znaku Raka,
myli sie˛ w ważnych dla Ciebie sprawach.
Sam sie˛ nad tym zastanów, co dobre, a co
może Ci zaszkodzić.
WODNIK Nareszcie pokonasz strach
przed nieznanym. Człowiek uczy sie˛ całe
życie. Dlaczego nie miałbyś zdobyć nowych umieje˛tności? Zadbaj o kontakty z
bliskimi. Za bardzo sie˛ od siebie oddalacie.
W tej sytuacji trudno be˛dzie Wam znaleźć
wspólny je˛zyk, a trzeba przedyskutować
najbliższe plany.
RYBY Powinieneś skończyć z ta˛ zazdrościa˛. Taka podejrzliwość i cia˛głe kontrolowanie partnera źle wpływa na Wasze relacje. Odniesiesz sukces na gruncie zawodowym. Nie przyniesie to zbyt wielkiej poprawy sytuacji finansowej, ale satysfakcja też
sie˛ liczy. Takie wydarzenie to zawsze dobry
prognostyk na przyszłość.

R E K L A M A

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10512 76,80m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do remontu, ogrzewanie piece, Centrum 250.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe,
do remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
10428 105,52 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 494.000 zł
10479 53,80 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, 2 balkony, ogrzewanie gazowe, okolice Centrum, 280.000 zł
10467 58,47 m kw., 58,47 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe, ogródek 299.000 zł
10458 48,10 m kw., 2 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 245.000 zł
10390 31,60 m kw., pokój dzienny z aneksem + sypialnia,
II pie˛tro, ogrzewanie miejskie 191.500 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
po kompleksowym remoncie 305.000 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
0-6438 70 m kw. 3 pokoje, dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
0-6037 84,80 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, Centrum, ogrzewanie centralne - piec we˛glowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 113,30 m kw. III pie˛tro, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe, rozkładowe, 300.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3
pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
419.000 zł
OSIEDLE 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
320.000 zł
10393 61 m kw., 3 pokoje, IIIpie˛tro, ogrzewaniemiejskie
310.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewaniemiejskie
- 309.000 zł-Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie
Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon
-193.000 zł
0-5631 działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631 działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł
INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, do remontu, 10 km
od Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne, Słotwina 250.000 zł
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-6501 przytulnedwupokojowemieszkanie w JaworzynieŚla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewaniecentralne, balkon 193.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
007273 WM 41 m kw., III pie˛tro, okolice ul. Wodnej, ogrzewanie gazowe, pokój dzienny z aneksem + sypialnia. 1.600
zł
009661 WM 60,9 m kw., II pie˛tro, winda, salon z aneksem
+ 2 sypialnie, miejsce parkingowe, ogrzewanie gazowe,
2.500 zł
0-6568 WM 56 m kw., 3 pokoje, II pie˛tro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Osiedle Młodych 1.600 zł
10498 67m kw., 2 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
Centrum, 1.800 zł
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna
kuchnia, ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

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 31,69 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/m
kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska
100zł/m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Śle˛ży - 100
zł/m kw.
0-5676 2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze krajowej
- 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:
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne, okolice ul. Saperów 1.700 zł
10482 WL 13,50 m kw. parter, witryna, zaplecze socjalne,
okolice Centrum 1.000 netto zł

A K T Y W N A

0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia +
zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I pie˛tro,
3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani
dla kamienicy, Centrum 419.000 zł
0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani
dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter, Centrum
2.000 zł netto
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, 610.000 zł
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy 389.000 zł
0-5782A SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000
zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wynajem
- 2.500 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:
0-6540 dom wolnostoja˛cy 250 m kw., działka 42,37a, okolice Świdnicy 930.000 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
0-5038 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

