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W skrócie...

WYSTAWA "Cały świat w moich rękach.
Kronika świata w wykonaniu Franciszka
Jarzyny"
do 30.04.2022
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza na wystawę "Cały
świat w moich rękach. Kronika świata w wy-
konaniu Franciszka Jarzyny". Wystawa pre-
zentuje ręcznie wykonane zeszyty, stanowiące
kronikę minionych wydarzeń. Cały zbiór obej-
muje 86 zeszytów za lata 1960-1991.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

WYSTAWA CZASOWA - Wieża Ratuszo-
wa - powstanie, katastrofa, odbudowa
do 24.04.2022, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na no-
wą wystawę czasową "Wieża Ratuszowa - po-
wstanie, katastrofa, odbudowa". Ekspozycja
poświęcona jest 55 rocznicy katastrofy budow-
lanej do której doszło 5 stycznia 1967 roku, w
wyniku której świdnicki Rynek na blisko 45 lat
pozbawiony został swojego symbolu.
Wstęp N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica

"ZAPATRZENIE" - WERNISAŻ WY-
STAWY GRZEGORZA RATAJCZAKA
08.04.2022, godz. 18:00
Twórczość Grzegorza Ratajczyka wynika
przede wszystkim z jego ducha, wypełnio-
nego poszukiwaniem wartości transcenden-
tnych i niezaspokajalną potrzebą ich wyra-
żania.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

IV LIGA: POLONIA-STAL ŚWIDNICA
- WKS WIERZBICE
09.04.2022, godz. 15:00
WKS Wierzbice stanie na drodze piłkarzy
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica w 21. ko-
lejce IV ligi. Jesienią po dramatycznym
spotkaniu Biało-Zieloni wygral i na
wyjeździe 2:1. Jak będzie tym razem?
Wstęp 10 zł; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: Polonia-Stal Świdnica

"RUFI RAFI EXTRA SHOW" (spektakl
familijny)
09.04.2022, godz. 16:00
Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza na spektakl familijny "Rufi Rafi Extra
Show", który zaprezentuje Klaun Rufi Rafi
i jego teatr Czerwona Walizka. Interaktywny
spektakl familijny. Spotkania z klaunem ce-
chuje duża doza improwizacji i działań z
publicznością.
Wstęp 15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: "Usłysz M-
nie"
10.04.2022, godz. 17:00

Świdnica

ZAPRASZAMY NA JARMARK WIELKANOCNY
We wtorek, 12 kwietnia po raz pierwszy na świdnickim Rynku rozpocznie się czterodniowy

Jarmark Wielkanocny. Będzie świątecznie, kolorowo i pachnąco. Dwudziestu pięciu wystawców
zaoferuje wyroby spożywcze, ozdoby świąteczne czy też rękodzieło.

Zaopatrzyć się będzie można w świeżutkie wędliny, chrupiące chleby ismakowite ciasta. Nie
zabraknie góralskich serów, wyrobów z gęsi, kaczki oraz miodów. Oprócz produktów spożywczych,
zagoszczą także stoiska z ceramiką bolesławiecką, galanterią skórzaną oraz z ręcznie robionymi
maskotkami wielkanocnymi i zapachowymi świeczkami. Dla smakoszy złotego trunku będzie to
okazja do zakupienia piwakraftowego, a dla lubiących szlachetniejsze trunki - wina z Winnicy
Świdnickiej. 

Dla najmłodszych przygotowano mini plac zabaw z karuzelą i ciuchcią, a dla nieco starszych -
symulator 9D, czyli kino dwuosobowe. 

Mamy nadzieję, że Jarmark Wielkanocny będzie się cieszył równie wysoką frekwencją, jak jego
bożonarodzeniowy odpowiednik. Świąteczna aura udzieli się każdemu, kto od wtorku, 12 kwietnia
do piątku, 15 kwietnia,w godzinach od 10.00 do 19.00 zajrzyj na Jarmark. Serdecznie zapraszamy!

Świdnica

NOWY PARKING PRZY ULICY SŁOBÓDZKIEGO
Przy ulicy Mieczysława Kozara-Słobódzkiego trwa ostatni etap inwestycji Świdnickiego Towa-

rzystwa Budownictwa Społecznego. Teren wokół budynku i obok, przy dawnym gimnazjum oraz w

okolicach sklepu Delikatesy zostanie zagospodarowany. 
Powstanie parking na 41 samochodów (37 miejsc standardowych i 4 dla osób niepełnospraw-

nych) wraz z drogą wewnętrzną, oświetleniem, odwodnieniem oraz nasadzeniem zieleni. Zadanie
realizuje wyłoniona w przetargu firmaHypmar z Modlęcina. Jego koszt to ponad 1 milion złotych.  

Obecnie wykonywana jest nowa kanalizacja deszczowa. Prace potrwają do końca czerwca tego
roku, kiedy do użytku oddawany będzie budynek ŚTBS. 

- Poprawi to na pewno komfort życia mieszkańców, którzy w ostatnich dwóch latach z cierpli-
wością znosili utrudnienia wynikające z prowadzonej budowy. Zgodnie z założeniami cały kwartał
odzyskany przez miasto zostanie zagospodarowany, a największą "wartością dodaną" dla wszystkich
mieszkańców Osiedla Młodych będzie nowa, piękna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
Klub Seniora - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. 

Przypomnijmy, że budynek ŚTBS przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19 to nowoczesny
obiekt mieszkalno-usługowy. Znajdzie się w nim 45 mieszkań oraz 65 miejsc postojowych w garażu
podziemnym. 

ciąg dalszy na str. 3
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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
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Pokaz "Usłysz Mnie" powstaje w oparciu o
warsztaty prowadzone przez Dominika
Strycharskiego, tegorocznego laureata Pasz-
portu Polityki, kompozytora, flecistę, śpie-
waka, improwizatora i performera.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

PREMIERA KSIĄŻKI Joanny Żak-Bu-
cholc - Jaworowi ludzie II - Rzecz o cza-
sach księżnej Agnieszki
21.04.2022, godz. 18:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy,
Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Muzeum
Dawnego Kupiectwa zapraszają na spotka-
nie z Joanną Żak-Bucholc promujące książ-
kę Jaworowi ludzie II - Rzecz o czasach
księżnej Agnieszki.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: Miejska Biblioteka
Publiczna, Świdnicki Ośrodek Kultury

"MIĘDZY PŁOTEM A KOWADŁEM"
(spektakl)
23.04.2022 18:00
Ta wzruszająca komedia opowiada historię
dwóch mężczyzn, syna i ojca, którzy są zbyt
uparci, by otworzyć swoje serca jeden na
drugiego. Nie radzą sobie z okazywaniem
uczuć. Rozdzieleni na lata, dziś jako dorośli
mężczyźni, stają wobec siebie zupełnie bez-
radni, czupurni, przytłoczeni emocjami i
oślim uporem.
Wstęp 95/90 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"ROLAND ABREU & THE CUBAN LA-
TIN JAZZ" (koncert)
24.04.2022, godz. 18.00
Projekt "Music of Buena Vista " jest kolabo-
racją między zespołem "Roland Abreu &
The Cuban Latin Jazz" oraz gwiazdą Kubań-
skiej piosenki Yaremi de las Mercedes Kor-
dos. 
Bilety: 60 zł (70 zł w dniu koncertu); miej-
sce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka
Kultury; organizator ŚOK

"WĄSIK" (spektakl)
26.05.2022 18:00

www.expressem.eu

Świdnica

ROZPOCZĘŁA SIĘ PRZEBUDOWA 
ULICY PRZECHODNIEJ

Od poniedziałku, 4 kwietnia zamknięta dla ruchu samochodowego jest ulica Przechodnia w
Świdnicy. Rozpocznie się przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Bohaterów Getta do ul.
Mennickiej. Planowany termin zakończenia prac to połowa czerwca tego roku. 

W ramach inwestycji wykonana zostanienawierzchnia jezdni z kostki granitowej, a chodniki z
płyt granitowych i kostki granitowej. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz kanał
technologiczny. Prace będą koordynowane z firmą TAURON, która podczas przebudowy wymieni
swoją sieć. 

Zadanie realizować będzie firma wyłoniona w przetargu, czyli PPUH "DROG-ZIEM" Zbigniew
Wysoczański z siedzibą w Stanowicach. Jego koszt to 882 525 zł.  

ciąg dalszy na str. 4
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Młody, ciamajdowaty (jak o nim mówią zna-
jomi), bezrobotny młody mężczyzna przy-
gotowuje się na pierwszą wizytę przyszłego
teścia, ortodoksyjnego żyda.
Wstęp 100 zł; mejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); oganizator: ŚOK

ELENI Z ZESPOŁEM (koncert z okazji
Dnia Matki)
10.05.2022, godz. 18:30
Zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert
z okazji Dnia Matki w wykonaniu Eleni z
zespołem. Podczas koncertu usłyszymy naj-
większe przeboje takie jak: Miłość jak wino,
Troszeczkę ziemi troszeczkę słońca, Tylko w
Twoich dłoniach, Na wielką miłość oraz naj-
nowsze kompozycje z płyty Statek do Pireu-
su.
Wstęp 75/70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

WALDEMAR MALICKI: "Naga pra-
wda o klasyce"
10.06.2022, godz. 20:00
Czteroosobowy zespół zaprasza na muzycz-
ne widowisko obfitujące w abstrakcyjny hu-
mor, krótkie obserwacje obyczajowe i mnó-
stwo dystansu do samego siebie i otaczają-
cego nas świata. To inteligentna rozrywka,
gdzie skecze muzyczne zderzają się z aktu-
alnymi anegdotami.
Wstęp 120 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

"ZAPATRZENIE" - wernisaż wystawy
Grzegorza Ratajczaka
08.04.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
Grzegorz Ratajczyk - malarz, grafik i rysownik.
Urodzony w 1960 roku w Krotoszynie. W latach
1970-75 uczył się w Państwowym Liceum Sztuk
Plastycznych w Poznaniu (obecnie Liceum Pla-
styczne w Poznaniu). Studiował w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu
(obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny
Abakanowicz w Poznaniu) na Wydziale Malar-

stwa, Grafiki i Rzeźby, kierunek Malarstwo w
latach 1980-85.
W 1985 roku obronił z wyróżnieniem dyplom z
malarstwa w pracowni Prof. Norberta Skupniewi-
cza. W 1986 roku otrzymał twórcze stypendium
zagraniczne dla najzdolniejszego absolwenta im.
M. Dokowicz. Od 1985 r. pracuje na rodzimej
uczelni. Od 2011 roku prowadzi XIII Pracownię
Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku. W
2014 uzyskał tytuł Profesora Sztuk Plastycznych.
Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych,
uczestnik kilkuset wystaw zbiorowych, organiza-
tor i uczestnik plenerów malarskich w kraju i za
granicą.
Grzegorz Ratajczyk - Mistrz malarski
Kolejny raz komentuję dzieło Mistrza Grzegorza
Ratajczyka i kreślę Jego postać i malarską osobo-
wość. Jest to zadanie niełatwe , wszakże fascynu-
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ciąg dalszy na str. 6

MDK Świdnica

XVIII Konkurs Piosenki Dla Dzieci i Młodzieży
"PRZEBÓJ Z JAJEM" - rozstrzygnięty

Jury w składzie: Adam Miszkuro, Janusz Lipiński, Leszek Matus po wysłuchaniu 7 solistów oraz
4 duetów i zespołów postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia.

Grand Prix:
 1. Zespół "Wesoła Czwórka" ze  Sp. nr 4 Świdnica
Nagrody następującym wykonawcom:
1. Marta Lurka z MDK
2. Martyna Korkiewicz z MDK
3. Liwia Żak z MDK
4. Zespół Piosenki i Ruchu ,,TIMKI" z MDK
Wyróżnienia następującym wykonawcom:
1. Paula Ciężka z MDK
2. Antonia Żurman ze SP Nr 8 Świdnica
3. Julia Janowska z MDK
4. Duet Zuzanna Synowska i Maja Huzarska z MDK
5. Zespół "Wirusy" z MDK
Wyróżnienia Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy za propagowanie twórczości

Mieczysława Kozara - Słobódzkiego:
1. Martyna Korkiewicz z MDK

MDK Świdnica

119 LAT TEMU W BOCHNI 
URODZIŁ SIĘ SALO LANDAU

Zmarł prawdopodobnie w przeddzień swoich urodzin wiosną 1944 r. w filii Gross Rosen w
Grodziszczu. Zapraszamy na IV Memoriał Szachowy Salo Landaua, który odbędzie się 8 maja br. w
Świdnicy!

Świdnica

"EKOlogicznie, EKOnomicznie, KREATYWNIE 
I AKTYWNIE NA DWÓCH KÓŁKACH"

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy podjęła starania
o pozyskanie środków z Funduszu Toyoty "DOBRE POMYSŁY ZMIENIAJĄ NASZ ŚWIAT" w
wysokości 20.000 zł, celem realizacji ogólnodostępnego, rowerowego miasteczka drogowego, w
skład którego wejdzie edukacyjna ścieżka rowerowa, kącik przyrodniczy wraz z ekologicznymi
uprawami ziół i karmnikami dla ptaków, stacja naprawy rowerów, a w dalszym, odrębnie realizowa-
nym etapie, miejsce na gry edukacyjne oraz specjalna altana z ławami i stołami. 

Wokół szkoły brakuje zacienionych miejsc, gdzie można usiąść, odpocząć, posłuchać odgłosów
przyrody, zrelaksować się oraz w profesjonalnie do tego przeznaczonym miejscu przygotować się do
egzaminu na kartę rowerową.

Jednak aby otoczenie naszej szkoły stało się bardziej przyjazne dzieciom i młodzieży, stwarzało
okazję do nauki przez zabawę i doświadczanie, dawało możliwość relaksu i odpoczynku w przyja-
znym otoczeniu, potrzebny będzie Państwa głos na stroniehttps://fundusztoyoty.pl/glosowanie w
dniach od 11.04 do 24.04.2022 do godziny 23.59.59.  
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Liczymy, że dzięki niewielkiemu wysiłkowi, jakim jest zagłosowanie na nasz projekt, ta część
Osiedla Zawiszów w Świdnicy zyska nowe, piękniejsze oblicze.    

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy

Świdnica

CYFROWA WYPRAWKA DLA FIRM 
- BEZPŁATNE SZKOLENIA

Świdnica, jako jedno z trzech miast w Polsce weźmie udział w pilotażowej edycji Cyfrowej
Wyprawki dla Firm - bezpłatnego programu skierowanego do lokalnych przedsiębiorców, którzy
potrzebują wsparcia w rozwoju cyfrowych narzędzi sprzedaży i budowania wizerunku w sieci. 

Polski Fundusz Rozwoju zaprosił samorządy, które najlepiej znają potrzeby lokalnych przedsię-
biorstw i chcą wesprzeć je w cyfrowym rozwoju, aby zwiększyć atrakcyjność regionalnych produ-
któw i usług. Spośród wszystkich zgłoszeń do pilotażowej edycji, oprócz Świdnicy zaproszono
także Nysę i Włocławek, czyli te samorządy, które najlepiej uzasadniły potrzebę wsparcia firm
z ich regionu.

- To kolejny projekt ekspercki, w którym bierzemy udział jako miasto. Tego typu programy są
dla nas szczególnie cenne, bo wzbogacają naszą ofertę. Urzędnicy i beneficjenci (firmy, osoby
prywatne) cenią sobie szczególnie takie możliwości współpracy - mówi Szymon Chojnowski,
zastępca prezydent Świdnicy. 

Kolejnym etapem programu Cyfrowa Wyprawka dla Firm jest rekrutacja mikro, małych i średnich
firm z branży usługowej i handlowej, które już w maju rozpoczną cykl warsztatów. Przedsiębiorcy
mogą wysyłać zgłoszenia do 29 kwietnia 2022 r. za pomocą specjalnego formularza na stronie
programu www.cyfrowawyprawka.pl. Do wyboru są trzy moduły tematyczne:

Moduł Allegro - uczestnik dowie się, jak prowadzić profil firmowy na Allegro, który pomoże
zoptymalizować sprzedaż w Internecie i dotrzeć do klientów z 25 krajów UE.

Moduł Landingi - przedsiębiorca dowie się, jak stworzyć wysoce efektywną stronę, która pozwoli
na zwiększenie ilości pozyskiwanych kontaktów sprzedażowych.

Moduł Meta - pomoże stworzyć lub odświeżyć stronę firmową na Facebooku i Instagramie,
podpowie, jak tworzyć ciekawe i angażujące posty oraz pokaże najlepsze praktyki związane z reklamą
w mediach społecznościowych.

Spośród zgłoszeń wybranych zostanie po 50 firm z każdego regionu, które w ramach programu
mogą wziąć udział w dowolnej liczbie modułów, w zależności od potrzeb. Bez względu na to, czy
firma zdecyduje się na jedną ścieżkę tematyczną czy trzy - nie ponosi za to żadnych kosztów. Do
programu zakwalifikuje się pierwszych 50 firm, które wyślą poprawnie wypełniony formularz
zgłoszeniowy.

Uczestnicy Cyfrowej Wyprawki dla Firm mogą liczyć na:
◆ indywidualne konsultacje,
◆ diagnozę swojego biznesu,
◆ wsparcie w budowaniu wizerunku firmy w sieci,
◆ pogłębienie wiedzy o dostępnych rozwiązaniach cyfrowych,
◆ wsparcie certyfikowanych Przewodników Biznesowych po zakończeniu programu.

Więcej informacji o Cyfrowej Wyprawce oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie
www.cyfrowawyprawka.pl. Partnerami programu są Allegro, Landingi i Meta.

jące. Określenie, które zawarłem w tytule, trafnie
- moim zdaniem - wyraża charakter tej osobowo-
ści. Owo "mistrzostwo" to z jednej strony dojrza-
łość wyborów artystycznych popartych intuicją
malarską oraz doborem środków i technik . Z
drugiej strony zaś - temperament dydaktyczny
pozwalający mu realizować tę część powołania w
niekonwencjonalny sposób, podobny czasom, w
których sztuki "uczono się" od mistrza w bliskości
jego artystycznych przekonań i warsztatu. Było i
jest mi dane obu tym wątkom działalności Mistrza
się przyglądać z dystansu, który określić można
jako bliski, co czyni mój wywód bardziej osobi-
stym.
Twórczość Grzegorza Ratajczyka wynika przede
wszystkim z jego ducha, wypełnionego poszuki-

waniem wartości transcendentnych i niezaspoka-
jalną potrzebą ich wyrażania.
Nauka i sztuka są obszarami rozpoznawania rze-
czywistości. Różnią się metodyką postępowania i
instrumentarium, wszakże cel ich jest tożsamy.
Istotna różnica między tymi obszarami polega na
tym, iż w sztuce dominuje intuicja i pojawia się
element metafizyczny, wymiar transcendentny,
czyli rozpoznanie zmysłowe w dominującym sto-
pniu. Piszę o tym dlatego, że wartości te spotykają
się w dziełach Mistrza, o czym będzie mowa nieco
później.
Różni artyści, wypowiadający się w różnych dys-
cyplinach, dążą do zamknięcia przekazu w zwar-
tej, czytelnej formie. Ich twórczość miewa różne
cele, najpełniejszy wymiar osiąga jednak wów-
czas, gdy zajmuje się refleksją fundamentalną,
dociekającą sensu i źródeł Bytu. Taka twórczość,
z natury swej transcendentna, może służyć refle-
ksji - również religijnej - ale też może być czystą
kontemplacją piękna, które jest Boskim atrybu-
tem. Na ten właśnie aspekt twórczości Grzegorza
Ratajczyka, a także na to, co on sam nazywa
"materią malarską", chcę zwrócić szczególną
uwagę.
Sztuka jest dla Grzegorza Ratajczyka imperaty-
wem skłaniającym go do nieustającej pracy. Praca
ta realizowana jest nieprzerwanie - w codzienno-
ści poznańskiej, z wszystkimi jej duchowymi i
materialnymi realiami, ale też w licznych podró-
żach , które zawsze są w jakiś sposób artystyczne.
Mistrz czyni niezliczone szkice i notatki - piór-

kiem, ołówkiem, pędzlem, czy kredką. Realizuje
również kadry fotograficzne. Cały ten materiał
ulega przetworzeniom i staje się zaczynem dzieł
realizowanych w większej skali, w szlachetnej
technice olejnej, której Autor pozostaje wierny.
Niekiedy powstają całe serie obrazów ujmujących
i wyrażających malarski problem w różny sposób.

ciąg dalszy na str. 8
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Świdnica

ZAPRASZAMY NA ŚWIDNICKI 
CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY!

Na 7 kwietnia zaplanowana jest druga w 2022 roku edycja Świdnickich Czwartków Lekkoatle-
tycznych. Po raz pierwszy zawody odbędą się w ramach ogólnopolskiej akcji "Czwartków Lekko-
atletycznych". Dzięki włączeniu w to przedsięwzięcie najlepsi zawodnicy i zawodniczki będą mogły
pojechać na zaplanowany na czerwiec ogólnopolski finał Czwartków Lekkoatletycznych.

Początek zawodów na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy o godzinie
17.30. Zapisy do biegów od godziny 17 .00 w biurze zawodów, natomiast do konkurencji technicz-
nych od godziny 17.00 bezposrednio przy skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą.

W ramach świdnickich zawodów organizowane są biegi na dystansach od 60 do 1200 metrów,
konkurs skoku w dal i konkurs pchnięcia kulą. Dystanse biegowe dla dzieci z roczników 2009 - 2012
zostały dostosowane do regulaminu ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych. Wyniki biegów
oraz konkursów skoku w dal i pchnięcia kulą w tych kategoriach wiekowych będą zgłaszane i
publikowane w serwisie czwartki.pl. Dodatkowo, niezależnie, we wszystkich kategoriach wieko-
wych prowadzona jest osobna klasyfikacja Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. 

 Podczas marcowego spotkania na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego wystartowało
175 uczestniczek i uczestników. W trakcie zawodów testowana była aparatura mierząca czas, która
zakupiona została ze środków  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie miasto Świdnica. 

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne organizowane są przez Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Świdnicką Grupę Biegową, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Lokalną Organizację
Turystyczną Księstwo Świdnicko-Jaworskie, wicemistrza Polski w skoku w dal Mateusza Jopka oraz
Urząd Miejski w Świdnicy. Impreza po blisko 20 latach wróciła do sportowego kalendarza Świdnicy
w 2019 roku i od tego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością - w odbywających się raz w miesiącu
spotkaniach uczestniczyło nawet ponad 150 osób. Udział w zawodach jest bezpłatny, ale ograniczony
tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkującej w powiecie świdnickim.

TERMINY SPOTKAŃ:
- czwartek - 07.04.2022 - eliminacje do Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych

ciąg dalszy na str. 10

Wybory tematyczne Grzegorza Ratajczyka są
wielorakie, nigdy jednak przypadkowe. Kreując
malarstwo o wymiarze metafizycznym Autor in-
spiruje się obserwacją rzeczywistości wyjątko-
wej, którą sam odkrywa, dostrzegając ją w miej-
scach znanych, jak i jeszcze nie odkrytych, pozor-
nie zwyczajnych (ale czy są naprawdę miejsca
"zwyczajne"?). Tak powstają wielkie cykle inspi-
rowane trudną do wyrażenia wyjątkowością prze-
strzeni: Paryża, Rzymu, Jerozolimy, Ziemi Świę-
tej, Wenecji, pól toskańskich, bezkresu morza,
karkonoskich pustkowi, nadwarciańskich łęgów,
czy własnego ogrodu. Tę dostrzeżoną, nadrealną
rzeczywistość Artysta interpretuje w różny spo-
sób. Niekiedy są to przedstawienia na pozór stu-
dialne, zawierające jednak swoistą malarską eks-

presję (na przykład cykl "Drzewa oliwne", będący
reminiscencją kontemplacji ogrodu Getsemani,
czy "Zaorane pola Toskanii"), częściej jednak Au-
tor wprowadza dodatkową wartość, zderzając stu-
diowaną przestrzeń z przekazem geometrycznym,
zawierającym wiele znaczeń i odniesień. Geome-
tria jest porządkiem intelektualnym, w swej for-
mie - abstrakcyjnym, kreującym rzeczywistość w
naturze nie istniejącą wprost a zawartą w niej co
do zasady. Wyrosła z matematyki, której obecność
odkrywa się w muzyce, poezji, czy sztukach wi-
zualnych wedle klasycznej spekulacji estetycznej
- starożytnych kryteriów piękna i proporcji, za-
wartych - jak wiadomo - w liczbach
Mam tu na myśli monumentalne przedstawienia
Jerozolimy, Wenecji i innych legendarnych
miejsc, które postrzegamy zawsze przez pryzmat
nagromadzonych o nich wiedzy, literatury, legend
i wyobrażeń. W tej niezwykłej, transcendentnej
przestrzeni pojawia się niekiedy postać ludzka,
nadając jej skalę (nie zawsze rzeczywistą!) i sta-
nowiąc główny przedmiot odniesień. Odnajduję w
tych obrazach admirację Dzieła Stworzenia i pięk-
na, które istnieje immanentnie, choć wyobrażane
bywa na nieskończoną ilość sposobów. Jak wie-
my, świat nieustannie "się staje", Dzieło Stworze-
nia nie jest dokończone. Grzegorz Ratajczyk też
nie kończy często swych obrazów, poprzestając na
etapie "rozstrzygnięć malarskich". Te zaniechania
i powroty są fascynujące! Mistrz nie potrafi wy-
tłumaczyć dlaczego tak się dzieje - "coś" lub
"ktoś" każe mu zaniechać i podjąć na nowo dzieło

Na koniec słów parę o "materii malarskiej". Okre-
ślenie to kojarzy się najczęściej z tzw. "malar-
stwem materii". Jestem przekonany, że Grzegorz
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- czwartek - 12.05.2022 - eliminacje do Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych
- czwartek - 02.06.2022 - finał cyklu - eliminacje do Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatlety-

cznych
Spotkania odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
MIEJSCE:
Bieżnia lekkoatletyczna, Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego ul. Śląska 35, zapisy w dniu

spotkań, godz. 17:00, start pierwszych biegów około godz. 17:30
KATEGORIE WIEKOWE ORAZ DYSTANS BIEGÓW:
60 m - dzieci w wieku do lat 4 (od rocznika 2017)
100 m - dzieci w wieku 5-6 lat (rocznik 2015 - 2016)
200 m - dzieci w wieku 7-8 lat (rocznik 2013 - 2014)
300 m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocznik 2011 - 2012) dziewczynki
300 m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocznik 2011 - 2012) chłopcy
600 m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocznik 2009 - 2010) dziewczynki
1000 m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocznik 2009 - 2010) chłopcy
1000 m - młodzież rocznik (2007 - 2008)
1200 m - młodzież rocznik (2004 - 2006)
Dystanse z roczników 2012 - 2009 zostały dostosowane do ogólnopolskiego regulaminu Czwar-

tków Lekkoatletycznych. Od kwietnia 2022 w w/w kategoriach wiekowych zostaną wprowadzone
dyscypliny techniczne, tj: skok w dal (zawodnicy z rocznika 2009 podczas Finałów Ogólnopolskich
w konkurencji skoku w dal będą skakać z belki a nie ze strefy).  i pchnięcie kulą (roczniki 2009,
dziewczynki kula 2 kg, chłopcy kula 3 kg).

Szczegóły w ogólnopolskim regulaminie w linku: https://czwartki.pl/regulamin/

OSiR Świdnica

HALOWA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW - KLAS 7-8 SP
Młodzi piłkarze nożni z SP 6 w Świdnicy potwierdzili, że są najlepsi w Świdnicy w tej dyscyplinie

sportu. W czwartek 31 marca w Hali Zawiszów przy SP 1 odbył się turniej Halowej piłki nożnej
chłopców klas 7-8. Zazwyczaj najliczniej obsadzone zawody "Współzawodnictwa szkolnego 2021-
2022" zgromadziły osiem reprezentacji świdnickich podstawówek. Dwie szkoły ze względów
zdrowotnych uczniów wycofały się w ostatniej chwili. Po rozstawieniu zespołów turniej rozgrywany
był najpierw w dwóch grupach eliminacyjnych systemem każdy z każdym, następnie dwie najlepsze
drużyny z grup walczyły na koniec o miejsca na podium. Zawodnicy SP 6 drogę do finały przeszli
w miarę łatwo pokonując kolejno SP Społeczna (3-0), SP 105 (6-1) i po wyrównanym spotkaniu z
SP 4 tylko 1-0. W finale pokonali drużynę gospodarza SP 1 również po zaciętym meczu 1-0. O miejsce
trzecie walczyły reprezentacje ósemki i czwórki, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie

ciąg dalszy na str. 11

Ratajczyk rozumie je szerzej, jako przestrzeń roz-
wiązywania problemów malarskich (jeden z tytu-
łów wystaw Artysty brzmiał: "Węzeł malar-
stwa"). Te problemy wynikają z kompozycji
światła i koloru budujących obraz, zaś materia
płótna pokrywanego farbą, raz laserunkowo
przeźroczysta i gładka, innym razem o głębokiej
fakturze nakładanej szpachlą, to środki wiodące
do celu, jakim jest wizualny przekaz intencji, wy-
nikający z metafizycznego przeżycia jego autora.
Ta sztuka zachęca nas do dotknięcia innej rzeczy-
wistości. Dotknijmy
                                  prof. Janusz Stankowski

RUFI RAFI EXTRA SHOW [spektakl fa-
milijny]
09.042022, godz.16:00 - 17:00
Bilety: 15 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury

Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza na spektakl familijny "Rufi Rafi Extra
Show", który zaprezentuje Klaun Rufi Rafi
i jego teatr Czerwona Walizka.
Interaktywny spektakl familijny. Spotkania
z klaunem cechuje duża doza improwizacji
i działań z publicznością. Tym razem w
Świdnicy to "Extra Show", dobrze znany
Rufi, ale z dodatkowymi gośćmi i muzyką
na żywo.
Czy z tego spotkania nieoczekiwanie wyłoni
się przedstawienie pełne komicznych sytu-
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miejsca. Tę rywalizację wygrał zespół SP 8 wynikiem 1-0. Po rozegranych 14 meczach organizator,
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, wręczył pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni
zostali też najlepsi zawodnicy w swoich drużynach: Marek Kaźmierczak (SP 1), Kuba Flaka (SP 4),
Bartosz Marczak (SP 6), Igor Zawiła (SP 8), Kacper Surma (SP 105), Alan Wajdzik (SP 315), Ernest
Łepkowski (NSP Bliżej Dziecka), Eryk Dolata (SP Społeczna).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 1 - 8 pkt
3. SP 8 - 7 pkt
4. SP 4 - 6 pkt
5. SP 105 - 5 pkt
6. NSP Bliżej Dziecka - 4 pkt
7. SP Społeczna - 3 pkt
8. SP 315 - 2 pkt

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

OSiR Świdnica

HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT - KLAS 7-8 SP
W rozgrywkach Halowej piłki nożnej klas 7-8 SP najlepsze uczennice SP 4 Świdnica, wśród

których są zawodniczki na co dzień trenujące w świdnickim klubie piłki nożnej. Młode piłkarki z
czwórki w trzech spotkaniach traciły tylko po jednej bramce zdecydowanie wygrywając kolejno z
zespołami SP 1 (7-1), SP 8 (10-1) i SP 6 (6-1). Tym samym zwyciężyły turniej miejski w halówce.
Do zawodów zorganizowanych w poniedziałek 28 marca zgłosiły się cztery reprezentacje świdnickich
podstawówek rywalizując systemem każdy z każdym. Warto zaznaczyć, że w zespołach grały

zawodniczki nawet z klas szóstych wykazując się niezłą jakością gry. O drugim miejscu w zawodach
zadecydowała różnica bramek ponieważ w bezpośrednim meczu zespołów SP 6 i SP 1 padł remis
(2-2). Więcej strzelonym goli na swym koncie miała jednak drużyna szóstki i to ona stanęła na drugim
stopniu podium. Organizator turnieju, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował na
zakończenie pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnione zostały też najlepsze zawodniczki w
swoich drużynach: Kaja Kiliszewska (SP 1), Maja Błaszczyk (SP 4), Zofia Przyborowska (SP 6),
Hanna Grodowska (SP 8).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 4 - 10 pkt    2. SP 6 - 8 pkt    3. SP 1 - 7 pkt    4. SP 8 - 6 pkt

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

acji, slapstikowych gagów a może nawet
wzruszających chwil? Nie czekaj, przyjdź i
stwórz z Rafim pełną humoru ulotną rzeczy-
wistość, nietrwałą jak bańka mydlana, odje-
chane kuku na muniu.
czas trwania: ok. 60 minut
występują: klaun RR & przyjaciele
bilety dostępne od 28 marca

ALCHEMIA TEATRALNA: "USŁYSZ
MNIE"
10.04.2022, godz. 17:00
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Pokaz "Usłysz Mnie" powstaje w oparciu o
warsztaty prowadzone przez Dominika
Strycharskiego, tegorocznego laureata Pasz-
portu Polityki, kompozytora, flecistę, śpie-
waka, improwizatora i performera. Od wielu
lat jego zajęcia realizowane w ramach pro-
jektu Alchemia teatralna są dla uczestników
miejscem odkrywania własnego głosu, roz-
wijania związanych z nim kreatywnych mo-
żliwości i nabywania swobody w technikach
improwizacji. Głos ludzki jest najbardziej
niezwykłym i ekspresyjnym z instrumentów
- ale też najbardziej wrażliwym: zmienia się
wraz z wiekiem, słabnie, wystarczy lekka
infekcja, byśmy zaniemówili. Potrafi być
donośny i słyszalny, ale w jednej chwili mo-
że odsłonić swoją kruchość. Bronimy się
przed tym, pragniemy być słyszalni, dążymy
do tego, by nasz głos zawsze mógł brzmieć
pełnią swojej siły. Stąd wezwanie "Usłysz
mnie" - apostrofa znana z literatury przede
wszystkim jako wezwanie do bóstwa, istoty
nadprzyrodzonej lub ukochanej osoby. Za-
wiera się w nim błaganie, by ktoś dla nas
ważny, ale odległy, nieobecny przy nas cia-
łem, chciał wysłuchać i zrozumieć nasze
prośby . Ale to również wyznanie wiary w
potęgę głosu, który może wzlatywać ku nie-
biosom, przemierzać kraje i pokonywać gra-
nice, nieraz te nieprzekraczalne - jak granica
życia i śmierci. Chcemy, aby w najnowszym
pokazie warsztatowej grupy Alchemii te-
atralnej nasze głosy, nie korzystając ze słów,
wypowiedziały wszystko, co najistotniej-
sze: to, co nas boli, cieszy, uwiera i wzrusza.
"Zmiłuj się, droga! Usłysz mnie i odpowiedz
prędzej, niż cię ten list doleci."
- Juliusz Słowacki, list do matki z Paryża, 2
października 1844
"Usłysz mnie, Ziemiotrzęsco, usłysz, czar-
nogrzywy! / Jeślim syn twój, a tyś jest rodzic
mój prawdziwy."
- Homer, "Odyseja", przeł. Lucjan Siemieński
"Usłysz mnie ty morza Pani, / Leocatea z
twej otchłani / Wystąp , wypłyń z twojej
nocy, / Biedny Sternik wzywa ciebie; / W
czasie burzy i w potrzebie"
- Friedrich Schiller, "Hero i Leander", przeł.
Adam Gorczyński

"MIĘDZY PŁOTEM A KOWADŁEM"
(spektakl)
23.04.2022 18:00
Wstęp 95/90 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

www.expressem.eu
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Od 2014 roku przy ulicy Traugutta 7 w Úwidnicy z powodzeniem funkcjonuje 
Technikum Ortopedyczne. Od wrzeúnia 2022 roku zostanie równieý urucho-

miony  nowy  kierunek:  TECHNIK  WETERYNARII. 
Obecnie zdecydowaliúmy siæ poszerzyã ofertæ edukacyjnà o Technikum 

Weterynaryjne,  jest  to  nowoúã  na  rynku  edukacyjnym w  naszym  regionie.
Wielu techników weterynarii jest "praw¹ rækà" weterynarza. Asystujà przy 

zabiegach, w tym chirurgicznych, wykonujà zabiegi fizykoterapeutyczne, podajà 
zlecone leki, opiekujà siæ zwierzætami w rekonwalescencji.  Ponadto mogà zna-

leêã zatrudnienie w fermach, zakùadach hodowli zwierzàt, zakùadach prze-

twórstwa spoýywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sani-
tarno-weterynaryjnym.

Osoby koñczàce naukæ w naszej szkole zdajà maturæ i egzamin zawodowy.
Absolwenci mogà podjàã pracæ lub rozpoczàã studia na wybranym przez 

siebie  kierunku.
Wiedza i umiejætnoúci zdobyte podczas piæcioletniej nauki sà bardzo dobrym 

przygotowaniem do podjæcia studiów na wydziale medycyny weterynaryjnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do zapoznania siæ z ofer-

tà  szkoùy  na  stronie  www.toswidnica.pl  oraz  wziæcia  udziaùu  w rekrutacji.

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych 

TECHNIK WETERYNARII

Technikum Weterynaryjne i Technikum Ortopedyczne 
w Úwidnicy

ul. Traugutta 7,  58-100 Úwidnica
tel. 74 85 13 157 
tel. 507 466 607

www.toswidnica.pl                 sekretariat@sced.pl



OSiR Świdnica

MINIPIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW KLAS 5-6 SP 
Ostatnie sekundy zadecydowały o zwycięstwie w zawodach Minipiłki ręcznej chłopców klas 5-6

szkół podstawowych w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022". W czwartek 24 marca
w hali SP 105 w Świdnicy cztery przybyłe reprezentacje chłopców ze świdnickich podstawówek
rywalizowały o pierwsze miejsce w miniręcznej. Od początku faworytami byli na co dzień trenujący
tę dyscyplinę sportu zawodnicy gospodarza imprezy czyli SP 105. Dwa swoje pierwsze mecze wygrali
zdecydowanie łatwo, najpierw z zespołem SP 8 (!5-0) a następnie z drużyną SP 4 (12-3). Podobnie
dwa zwycięstwa na swoim koncie zapisali uczniowie SP 6 pokonując SP 6 (11-4) i SP 8 (6-3). I
wydawałoby się, że faworyci ze sto piątki w meczu o pierwsze miejsce również nie będą mieli

problemu ze zwycięstwem. Jednak taktyka szóstki, szybsza gra i krycie każdy swego, spowodowała,
że od początku to drużyna SP 6 prowadziła w spotkaniu i tego prowadzenia nie oddawała do ostatnich
sekund rywalizacji. Na pół minuty przed końcem spotkania młodzi szczypiorniści z SP 105 dopro-
wadzili do remisu ale ostatnią akcję miał przeciwnik, który wywalczył rzut karny wykonywany już
po regulaminowym czasie gry. Zawodnik szóstki trafił do bramki jednak przekroczył linię rzutu i gol

"Niedaleko pada jabłko od jabłoni", "Wina
ojca idzie w syna", "Jaki ojciec, taki syn"
Wszystkie te polskie mądrości mieszczą się
w kanadyjskiej komedii Norma Fostera
"Między płotem a kowadłem" ("Mending
fences"). Harry, właściciel gospodarstwa na
dalekiej prowincji, nie widział swojego sy-
na, Drew, szesnaście lat. Przyjeżdża on właś-
nie do ojca z wizytą. Ta wzruszająca kome-
dia opowiada historię dwóch mężczyzn, sy-
na i ojca, którzy są zbyt uparci na to, żeby
otworzyć swoje serca jeden na drugiego. Nie
radzą sobie z okazywaniem uczuć. Rozdzie-
leni na lata, dziś jako dorośli mężczyźni,
stają wobec siebie zupełnie bezradni, czu-
purni, przytłoczeni emocjami i oślim upo-
rem, do których wstydzą się przyznać. Two-
rzy to mnóstwo zabawnych sytuacji. Dys-
kretnym przewodnikiem po obcym im świe-
cie uczuć jest "kobieta po przejściach", przy-
jaciółka i partnerka ojca, która jest właści-
cielką sąsiedniego gospodarstwa. Czy uda
się jej pogodzić ogień z wodą, psa z kotem?
Gęste nasycenie zabawnych dialogów i sytu-
acji, okraszone często pikanterią, a jednocześ-
nie z elementami ciepła i liryzmu. Ot, jak to
życie. Świetna gra aktorów. To świeży oddech
w świecie sztuki zdominowanym przez sensa-
cję i farsę. Norm Foster znany jest od wielu lat
polskiemu widzowi z takich sztuk jak: "Ostra

ciąg dalszy na str. 16

www.expressem.eu 15 www.expressem.eu



nie został uznany. Zgodnie z regulaminem przy remisie o rozstrzygnięciu spotkania decydować miała
seria rzutów karnych. Tutaj już więcej opanowania zachowali zawodnicy SP 105 ostatecznie
wygrywając turniej i awansując do dalszych szczebli rozgrywek. W meczu o miejsce trzecie drużyna
SP 4 pokonała chłopców z SP 8 (8-4). Na zakończenie organizator zawodów, Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji, przygotował pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni zostali również
najlepsi zawodnicy w swoich zespołach: Stanisław Stramek (SP 4), Franciszek Kołakowski (SP 6),
Oskar Ożóg (SP 8), Norbert Charuży (SP 105).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa szkolnego):
1. SP 105 - 10 pkt
2. SP 6 - 8 pkt
3. SP 4 - 7 pkt
4. SP 8 - 6 pkt

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

RUSZA BARDZO DUŻY WIOSENNY NABÓR
Mamy nadzieję, że wiosna nadchodzi już na dobre, a towarzyszyć  nam będzie coraz wyższa

temperatura. W związku z tym klub IgnerHome  Polonia-Stal Świdnica rusza z dużym, wiosennym
naborem skierowanym do małych adeptów futbolu, zarówno dziewczynek , jak i chłopców, tych
posiadających już jakiekolwiek doświadczenie i tych, którzy zabawę z  piłką nożną zaczynać będą
właśnie teraz!

Miejski  Klub Sportowy IgnerHome Polonia-Stal Świdnica co sezon puszcza do boju  blisko 20
drużyn uczestniczących w rozgrywkach ligowych, a w swoich strukturach zrzesza kolejnych kilka
zespołów w grupach naborowych. Na  biało-zielonej liście znajduje się blisko pół tysiąca zawodni-
ków i  zawodniczek, a IgnerHome Polonia-Stal Świdnica jest jedynym klubem na  terenie byłego
województwa wałbrzyskiego posiadającym komplet drużyn w  najbardziej prestiżowych klasach
rozgrywkowych na terenie naszego  województwa - w ligach dolnośląskich. To daje możliwość walki
na co  dzień z najlepszymi z najlepszych na terenie Dolnego Śląska. 

Film promocyjny IgnerHome Polonia-Stal
Świdnica: https://www.facebook.com/polonia-
stalswidnica/videos/1129413274580580

Jak  co roku z początkiem kwietnia klub
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica  ogłasza duży
nabór do swoich drużyn, skierowany do chło-
pców i  dziewczynek zarówno rozpoczynających
swoją przygodę z piłką nożną, jak i  takich, któ-
rzy posiadają już doświadczenie treningowe w
klubach  piłkarskich i chcą kontynuować swoją
przygodę w biało-zielonych barwach.  To właś-
nie do Was wszystkich skierowane jest to ogło-
szenie - dzieci w  każdym wieku, które pragną
spędzać czas w sposób aktywny i w duchu zasad
fair-play wprowadzane będą w świat futbolu.
Wiosenny nabór skierowany  jest głównie do
najmłodszych - grup skrzatów (roczniki
2015/2016) oraz  smerfów (roczniki 2017-2018
i młodsi). Organizatorzy do spróbowania  swoich
sił zapraszają również starszych zawodników i
zawodniczki z  kategorii wiekowej żaków (rocz-
niki 2013/2014), orlików (roczniki  2011/2012)
i młodzików (roczniki 2009/2010). 

Na treningi do każdej grupy i kategorii wie-
kowej, klub cały czas zaprasza także dzieci z
Ukrainy - plakat na stronie 17

Wszelkie  pytania i zapisy pod numerem te-
lefonu: 604-862-195. Ilość miejsc w  poszcze-
gólnych grupach jest ograniczona, zapraszamy
do kontaktu i do  zobaczenia na zielonych boi-
skach! 

Polonia Stal Świdnica

W WEEKEND ZAGRAŁY
TYLKO TRZY

MŁODZIEŻOWE EKIPY
Z powodu fatalnych warunków atmosferycz-

nych przełożona została większość meczów ligo-
wych z udziałem młodzieżowych drużyn Igner-
Home Polonii-Stali Świdnica. Zagrali tylko ju-
niorzy starsi i dwie drużyny trampkarzy. Najle-
piej spisali się ci pierwsi, inkasując kolejny kom-
plet punktów. 

ciąg dalszy na str. 19

jazda", "Premiera", "Między łóżkami", "Old
Love", "Długi ŁYKend", "Randka w ciemno
na dwie pary", "Przygoda z ogrodnikiem" i
kilku innych.
Obsada:
Olga Borys / Magdalena Wójcik / Maja Ba-
rełkowska
Wojciech Majchrzak / Jakub Wieczorek
Kacper Sasin / Bartosz Obuchowicz / Igor
Obłoza
autor: Norm Foster
reżyseria i tłumaczenie: Mirosław Połatyński
scenografia i kostiumy: Iza Toroniewicz-
Wyszomirska

"ROLAND ABREU & THE CUBAN LA-
TIN JAZZ" (koncert)
24.04.2022, godz. 18.00
Bilety: 60 zł (70 zł w dniu koncertu); miej-
sce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka
Kultury; organizator ŚOK
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Na terenie bardzo dobrze przygotowanego sztucznego boiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji spotkały się dwie sąsiadujące ze sobą drużyny w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej juniorów
starszych. Gospodarze dowodzeni przez trenera Jakuba Rosiaka podejmowali groźną Ślęzę Wrocław.
Biało-zieloni do spotkania z piłkarzami ze stolicy Dolnego Śląska przystępowali z serię 15 zdobytych z
rzędu punktów i nie zamierzali jej przerywać. Swój cel osiągnęli, ale łatwo jak przypuszczaliśmy nie było.
Jeszcze przed przerwą, a dokładnie w 40. minucie zdołaliśmy otworzyć rezultat tego pojedynku. Na listę
strzelców wpisał się bowiem Paweł Michta. Rezultat meczu ustalony został już w 56. minucie po golu
Łukasza Sałaty. Świdniczanie dzięki tej wygranej przeskoczyli w tabeli zespół Ślęzy, awansując na 8.
pozycję w stawce 16 drużyn. Dystans do wyprzedzających nas rywali jest jednak coraz mniejszy. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Ślęza Wrocław 
2:0 (1:0)

Skład: Telicki, Dubojski, Kaźmierczak (46’ Czochara), Ratajczak, Tragarz, Gliwa, Okarmus (53’
Metelica), Król (77’ Jajko), Michta (46’ Sałata), Dyś (80’ Kasprzycki), Migas (46’ Czyż).  

***
Po punkt podczas ostatniej potyczki sięgnęli zawodnicy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I

ligo wojewódzkiej trampkarzy. Podopieczni Piotra Krygiera mierzyli się także w Świdnicy z
Karkonoszami Jelenia Góra. Pojedynek rozpoczął się od mocnego uderzenia miejscowych, lecz
biało-zieloni mieli spore problemy ze skutecznością i wciąż był niestety tylko bezbramkowy remis .
Jakby tego było mało, to jako pierwsi do sieci piłkę wpakowali goście. Po trafieniu Igora Zemlaka
zrobiło się 1:0 dla jeleniogórzan. Po zmianie stron, w 60. minucie zdołaliśmy doprowadzić do remisu.
Gol Szymona Manijaka ustalił wynik na 1:1.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Karkonosze Jelenia Góra 
1:1 (0:1)

Skład: Janowicz, Redlica, Urbańczyk, Bednarczyk, Kołodziejczyk, Kaźmierczak, Zawiła, Pień-
kowski, Łabędź, Dudzic, Manijak, Kubicki, Kuśnierz, Jarosz, Ladenberger, Pierzchała. 

***
Na piłkarskim boisku zameldował się także druga drużyna trampkarzy IgnerHome Polonii-Stali

Świdnica trenera Piotra Krygiera z III ligi okręgowej. Biało-zieloni mierzyli się na swoim terenie z
liderem tabeli - Orłem Ząbkowice Śląskie, Rozpoczęło się bardzo obiecująco, bo od gola w 5. minucie
autorstwa Patryka Podleśnego. Później niestety dla nas trafiali już tylko przeciwnicy. Do przerwy na
listę strzelców wpisali się Kacper Nowak oraz Marcel Grabowski i było 2:1 dla Orła. Po przerwie do
sieci drogę znaleźli jeszcze Alex Zieliński, Alan Madej i ponownie Marcel Grabowski. 

IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Orzeł Ząbkowice Śląskie 
1:5 (1:2)

Skład: Kubcki, Redlica, Ladenberger, Sztabiński, Marczak, Kula, Podleśny, Rybka, Sahaidak,
Bereś, Komorniczak, Jurczak, Kiliszewski, Szeremeta, Mazur, Vicentini, Wacht. 

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

TRWA AKCJA POMOCOWA DLA "FAJKI"
Niestety długi rozbrat z futbolem czeka Jakuba Filipczaka,  młodego i utalentowanego piłkarza

pierwszej drużyny IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica. 21-latek od dobrych kilku miesięcy zmagał
się z  kontuzją pachwiny. Ostateczne diagnozy są jednak niestety kiepskie -  potrzebny jest kosztowny
zabieg i żmudna rehabilitacja. Trwa akcja  pomocowa dla piłkarza zorganizowana na witrynie
Pomagam.pl. 

Jakub Filipczak (rocznik 2001), to  wychowanek świdnickiego klubu, który z biało-zielonymi
barwami związany  jest przez cały okres swojej gry z krótką przerwą na wypożyczenie do  czwar-
toligowego Piasta Nowa Ruda. W obecnym sezonie 2021/2022  występujący na pozycji środkowego
pomocnika zawodnika wystąpił w 8  spotkaniach, notując po jednym golu i asyście. Był ważną
postacią w  talii trenera pierwszego zespołu IgnerHome Polonii-Stali Świdnica,  Grzegorza Borowe-
go. Niestety z powodu urazu swoje występy w bieżących  rozgrywkach zakończył w połowie
października.

Pierwsze diagnozy nie były tak  pesymistyczne. Po konsultacji w klinice Endomedical u doktora
Jacka  Jaroszewskiego w Poznaniu (od wielu lat lekarz piłkarskiej reprezentacji  Polski) okazało się
niestety, że potrzebna jest kosztowna operacja i  długa rehabilitacja, aby Kuba mógł z powodzeniem
wrócić na piłkarskie  boiska. Konkretnie chodzi o tenotomię przywodzicieli długich na poziomie
przyczepu bliższego, plastykę spojenia łonowego i plastykę przepukliny  pachwinowej. Pooperacyjna
rehabilitacja ma potrwać około 3 miesiące.

Niestety łączy koszt zabiegu, a także  niezbędnej rehabilitacji jest niezwykle wysoki i wynosi 15
tysięcy  złotych. W tym celu ruszyła zbiórka, która ma wesprzeć młodego piłkarza w  jak najszybszym
powrocie na boisko i umożliwić kolejne występy w  barwach IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.
Zachęcamy do wsparcia akcji,  pomagamy Kubie klikając w link: pomagam.pl/dlafajki

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
25.03.2022r. godz. 7.53 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące spożywania alkoholu przez dwóch mężczyzn w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Skierowani
na miejsce strażnicy zastali tam doskonale znanych dwóch bezdomnych. W związku z faktem, iż obaj
byli wielokrotnie karani za podobne wykroczenia za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem.

26.03.2021r. godz. 6.24  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny
leżącego pod drzewem przy ulicy Zagłoby. Skierowani na miejsce strażnicy szybko zlokalizowali

ciąg dalszy na str. 22

Projekt "Music of Buena Vista " jest kolabo-
racją między zespołem "Roland Abreu &
The Cuban Latin Jazz" oraz gwiazdą Kubań-
skiej piosenki Yaremi de las Mercedes Kor-
dos. Spektakl muzyczny jest podróżą przez
wszystkie odcienie i style muzyki Kubań-
skiej od afrykańskich korzeni aż do fuzji
muzyki karaibskiej z muzyką jazzową i no-
woczesną. Yaremi jest jedną z niewielu arty-
stek, które miały okazję współpracować z
rdzennym projektem "Buena Vista Social
Club" jak również z wieloma legendami mu-
zyki Kubańskiej. "Roland Abreu & The Cu-
ban Latin Jazz" jest zespołem jazzowym
mocno inspirowanym wpływami latynoski-
mi, afrykańskimi oraz słowiańskimi. Forma-
cja ma na koncie 2 albumy płytowe oraz
wiele nagród na festiwalach jazzowych w
Polsce i za granicą. Słuchacze "zabrani" bę-
dą podczas koncertu w małą podróż na Kubę
oraz prowokowani do ciągłej interakcji mu-
zyczno tanecznej aby wyzwolić się artysty-
cznie i odczuwać wspólnie najgorętsze ryt-
my świata na najwyższym poziomie.

"WĄSIK" (spektakl)
26.05.2022 18:00
Wstęp 100 zł; mejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); oganizator: ŚOK

Młody, ciamajdowaty (jak o nim mówią zna-
jomi), bezrobotny młody mężczyzna przy-
gotowuje się na pierwszą wizytę przyszłego
teścia, ortodoksyjnego żyda.
Przygotowania idą zgodnie z planem do mo-
mentu awarii maszynki do golenia, wskutek
czego pod nosem naszego bohatera zostaje
malutki jednak rzucający się w oczy wąsik,
Wąsik, który wszystkim kojarzy się z pew-
nym "dyktatorem", i który tego wieczoru
trochę narozrabia.
Co dziwne, każdy z bohaterów inaczej re-
aguje na widok wąsika. Jak zareaguje przy-
szły tatuś, jak narzeczona, a jak dozorca
bloku? No i jak to wszystko się skończy?
Wszystko wyjaśni się na scenie!
Dobra zabawa i śmiech do łez gwarantują:
Milena Staszuk
Radek Pazura
Michał Koterski
Jarek Boberek
Rafał Cieszyński
Reżyseria: Jan Jankowski
Asystent reżysera: Rafał Grzegorzewski
Scenografia i tłumaczenie: Witold Stefaniak
Kostiumy: Katarzyna Kwiecień

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

"Witaj majowa jutrzenko..."
KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin Konkursu Plastycznego
"Witaj majowa jutrzenko..."

Polska w majowych barwach
3 edycja

Pracownia plastyczna MDK w Świdnicy za-
prasza do udziału w konkursie plastycznym
z okazji świąt majowych: Dnia Flagi Rzecz-
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wskazaną osobę. Jak ustalono jego niedyspozycja była spowodowana upojeniem alkoholowym.
Po badaniu lekarskim został on przewieziony celem wytrzeźwienia do Policyjnej Izby Zatrzymań.
Za swoje czyny odpowie w trybie i na zasadach prawa wykroczeń.

26.03.2022r. godz. 21.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego za stacją paliw przy ulicy Strzegomskiej. Skierowani na miejsce strażnicy
zastali tam bezdomnego Piotra G. Z mężczyzną nie można było nawiązać żadnego kontaktu. Na
ciele stwierdzono liczne drobne obrażenia. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które
przewiozło mężczyznę do szpitala.

27.03.2022r. godz. 10.14 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego
mężczyzny leżącego na ławce przy ulicy Dworcowej. Skierowani na miejsce strażnicy zastali
tam bezdomnego Piotra K. Z mężczyzną nie można było nawiązać żadnego kontaktu. Na miejsce
wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło mężczyznę do szpitala.

28.03.2021r. godz. 18.26
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące spożywania
alkoholu przed jednym ze sklepów przy ulicy Dąbrowskiego. Skierowani na miejsce strażnicy
potwierdzili zgłoszenie. Jeden z biesiadników został ukarany mandatem karnym, w stosunku do
drugiego sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez sąd.

29.03.2021r. godz. 19.45 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące spożywania alkoholu przez dwóch mężczyzn w rejonie postoju TAXI przy ulicy
Dworcowej. Skierowany na miejsce patrol zastał dwóch bezdomnych, którzy faktycznie spoży-
wali alkohol. W obu przypadkach sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez sąd.

29.03.2021r. godz. 23.46 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące spożywania alkoholu przez dwóch mężczyzn i kobietę w rejonie przystanku komuni-
kacji miejskiej na Placu Grunwaldzkim. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie.
Na miejscu zastano osoby bezdomne. W czasie prowadzonych czynności kobieta zasłabła i
dostała silnych konwulsji. Strażnicy zabezpieczyli tą osobę i wezwali pogotowie ratunkowe, które
przewiozło poszkodowaną do szpitala.

30.03.2021r. godz. 8.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące palenia papierosów na terenie dworca autobusowego przy ulicy Kolejowej. Skierowani
na miejsce strażnicy ukarali sprawcę mandatem karnym.

30.03.2021r. godz. 10.54 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne  zgłoszenie dotyczące mężczyzny
leżącego w rejonie ulicy Wokulskiego. Skierowany na miejsce patrol zastał tam znanego z
wcześniejszych interwencji bezdomnego, który stwierdził, że z nieznanych przyczyn ma bez-
władne nogi i nie może chodzić. Strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe, które przewiozło
poszkodowanego do szpitala.

30.03.2021r. godz. 13.21 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne  zgłoszenie dotyczące kobiety
leżącej przy ulicy Łącznej. Skierowani na miejsce funkcjonariusze zastali tam trzeźwą kobietę,
która uskarżała się na silny ból nagi. Nie chciała aby funkcjonariusze wezwali pogotowie
ratunkowe. Osoba ta została przewieziona do miejsca zamieszkania.  
info: SM Świdnica

Gmina Świdnica

WAŻNE SPOTKANIE KONSULTACYJNE.
WYPEŁNIJ ANKIETĘ - PROTESTUJ!

Wykonawca studium, spółka BBF z Poznania zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. w
świetlicy w Witoszowie Dolnym, godz. 18 .00 odbędą się konsultacje społeczne w związku z

pospolitej Polskiej, Święta Konstytucji 3
Maja, Międzynarodowego Dnia Zwycię-
stwa.
Tematyka prac:
pejzaż pokazujący piękno polskiej przyrody,
uroki naszego kraju, piękne i zabytkowe
miasta, klimatyczne wsie, puszcze, lasy, te-
reny rzeczne, górskie, nadmorskie, parki na-
rodowe.
 Polska w barwach świątecznych, przyozdo-
biona flagami narodowymi.
praca o treściach historycznych , odniesiecie
się do wydarzeń ,które upamiętniają majowe
święta.
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysła-
wa Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy.
Pracownia plastyczna "Mansarda"
Uczestnicy konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych ze Świdnicy i powiatu
świdnickiego.
Technika wykonania pracy :
dowolna technika malarska, rysunkowa,
graficzna, techniki mieszane, kolaż, i inne.
Format prac: A4, A3
Prace konkursowe powinny zawierać opis:
Imię i nazwisko autora
Wiek autora
szkoła
forma kontaktu: nr telefonu
Prace plastyczne należy dostarczyć do Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, ul.
Nauczycielska 2.
Termin dostarczenia prac: 20 kwietnia 2022r.
 Przesłanie prac na konkurs jest równozna-
czne z wyrażeniem zgody na publikację pra-
cy i przetwarzanie danych osobowych.
 Informacje o konkursie ( regulamin, wyniki)
zostaną umieszczone na stronie:
www.mdk.swidnica.pl
Nagrodzone i wyróżnione prace będą pre-
zentowane na stronie internetowej placówki.
Zapraszamy do udziału w konkursie i czeka-
my na wasze prace.

 Koordynator konkursu 
Joanna Waksmundzka
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prowadzonymi pracami nad Studium TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYM dla linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-grani-
ca państwa.

***
WARIANTY PRZEBIEGÓW LINII KOLEJOWYCH ŻARÓW-ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH-GRANICA PAŃSTWA 

Informujemy, że na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego zamieszczone zostały linki do wariantów przebiegów linii kolejowych
dla zadania "Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów - Świdnica - Wałbrzych - granica państwa". Linki dostępne są pod adresami:

Wariant 1: https://arcg.is/19aWuW
Wariant 2: https://arcg.is/1O884a
Wariant 3: https://arcg.is/1qemq1

Zachęcamy do zapoznania się z zaproponowanymi przez wykonawcę studium firmę BBF Sp. z o.o. wariantami przed konsultacjami społecznymi
wyznaczonymi na dzień 12 kwietnia (g.18.00) w świetlicy w Witoszowie Dolnym.

Ponadto, w ramach II tury konsultacji społecznych, na stronie internetowej CPK: https://www.cpk .pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-
ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-zarow-granica-panstwa umieszczono odnośnik do ankiety. Termin wypełnienia ankiety
upływa w dniu 15 kwietnia 2022 r.







Gmina Świdnica

GMINA ŚWIDNICA WSPIERA BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH
Dzięki zaangażowaniu władz gminy Świdni-

ca w poprawę bezpieczeństwa na drogach, świd-
nicka drogówka zyskała nowe narzędzie do wal-
ki z piratami drogowymi. Od kilkunastu dni po-
licyjne kontrole odbywają się z użyciem specjali-
stycznego oświetlenia do miernika prędkości
TruCAM II. Co ciekawe, nowe urządzenie ma
zarówno tryb nocny, jak i funkcję automatyczne-
go ustawiania ostrości. Zatem kierowcy muszą
mieć się na baczności, nie tylko w dzień ale i w
nocy. TruCAM II ma możliwość namierzenia
pojazdu z odległości do 1200 metrów. Może
pracować zarówno w czasie ostrej zimy, jak i
bardzo wysokiej temperatury - od -30 st. C do
+60 st. C.

Jak informuje zastępca naczelnika Wydziału
Ruchu Drogowego KPP w Świdnicy Szymon
Szczepaniak kontrole prędkości na terenie gminy
Świdnica prowadzone są na podstawie analizy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Miernik
wraz z oświetleniem używany jest w miejscach,
gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych oraz tam, gdzie kierowcy najczęściej przekraczają dopuszczalną prędkość.

Tylko w ostatnich 2 tygodniach marca br. na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach
administracyjnych gminy odnotowano 115 wykroczeń dot. przekroczenia dozwolonej prędkości. Do pomiarów wykorzystano specjalistyczne oświetlenie
miernika prędkości TruCAM II, którego zakup był możliwy dzięki zaangażowaniu władz gminy Świdnica.

Gmina Świdnica

RZEDSIĘBIORCY I OSOBY PRYWATNE PRZEKAZUJĄ DAROWIZNY FINANSOWE
Dla obywateli Ukrainy to bardzo trudny czas. Wielu z nich musiało opuścić swoje domy i kraj. Wszystko co mogli zabrać ze sobą często mieściło

się w jednej walizce, czy torbie podróżnej. Nie zostawiamy ich samych. Od pierwszych dni wojny jesteśmy solidarni i staramy się pomóc w potrzebie.
Do pomocy włączają się również osoby prywatne i firmy przekazując darowizny finansowe z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy poszkodowanych
w konflikcie zbrojnym. W ostatnich dniach na specjalnie dedykowany rachunek bankowy Urzędu Gminy Świdnica wpłynęła kwota 5000 tys. zł.
podarowana przez zarząd RSP z siedzibą w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej. Serdecznie dziękujemy za gest solidarności.

Gmina Świdnica

PRZYPOMINAMY: W GOGOŁOWIE DZIAŁA MAGAZYN Z POMOCĄ RZECZOWĄ

Przypominamy, że rodziny goszczące u siebie obywateli Ukrainy, jak i same osoby poszkodowane w konflikcie zbrojnym na Ukrainie i przebywające
na terenie gminy Świdnica mogą bezpłatnie korzystać z pomocy rzeczowej dostępnej w magazynie w Gogołowie. Punkt magazynowy mieszczący się
w byłej świetlicy (Gogołów 1) czynny jest trzy razy w tygodniu, w poniedziałki środy i piątki w godz. 16.00-19.00.

Gmina Świdnica

RZECZOWE I FINANSOWE WSPARCIE DLA OBYWATELI UKRAINY Z
 PARTNERSKIEJ GMINY LAMPERTHEIM

W pomoc dla Ukrainy zaangażowała się partnerska gmina Lampertheim z Niemiec. W miniony weekend, z kilkunastogodzinną wizytą do gminy
Świdnica zawitał burmistrz tego miasta, Gottried Stormer. Mieszkańcy i organizacje społeczne z partnerskiej gminy przygotowali dary dla poszkodo-
wanych w konflikcie zbrojnym obywateli Ukrainy, którzy od miesiąca przebywają na naszym terenie. Oprócz pomocy rzeczowej, burmistrz Stormer
przekazał na ręce wójt gminy Teresy Mazurek czek opiewający na kwotę 11 750 euro, tj. ponad 54,5 tys. zł.

W 2006 r. gminę Świdnica i Lampertheim połączyła Krzyżowa i osoba Alfreda Delpa, który ur. się w Lampertheim i działał w czasie II wojny
światowej w "Kręgu Krzyżowej".
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To piękny gest solidarności ze strony władz miasta Lampertheim. Pan burmistrz Gottried Stormer już kilka dni po wybuchu konfliktu zbrojnego na
Ukrainie zadeklarował pomoc na rzecz obywateli Ukrainy, przebywających na terenie gminy Świdnica. Kilka tygodni później osobiście przyjechał z
realnym wsparciem, za które serdecznie dziękuję burmistrzowi miasta Lampertheim oraz wszystkim darczyńcom. Obserwując to co dzieje się teraz na
Ukrainie możemy z przekonaniem powiedzieć, że organizacja pomocy uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy będzie miała wymiar długofalowy.
Stąd też otrzymane wsparcie finansowe przeznaczymy na realizację tej długofalowej pomocy w naszej gminie - podkreśla wójt gminy Teresa Mazurek.

 W rozładunku przywiezionych rzeczy nie-
ocenionym wparciem okazali się strażacy ochot-
nicy z OSP Gogołów. Otrzymana pomoc rzeczo-
wa zasili gminny magazyn w Gogołowie, z któ-
rego mogą korzystać zarówno rodziny goszczące
u siebie obywateli Ukrainy, jak i sami poszkodo-
wani w konflikcie zbrojnym.

 Podczas kilkunastogodzinnej wizyty wójt
gminy przedstawiła burmistrzowi Lampertheim
system opieki nad obywatelami Ukrainy w miej-
scach instytucjonalnych. W Krzyżowej, gdzie
odbyło się uroczyste przekazanie czeku finanso-
wego, była również okazja do wspólnych roz-
mów o kolejnych płaszczyznach współpracy
dzieci i młodzieży w aspekcie powstającego
permakulturowego ogrodu warzywnego. Projekt
pn. "Żywność - z tradycją w nowoczesność"
dofinansowany ze środków Niemieckiej Funda-
cji Federalnej Środowisko (DBU) i realizowany
we współpracy ze Slow Food Deutschland e.V.
przedstawili: dyrektor zarządzający i członek za-
rządu Fundacją "Krzyżowa" Robert Żurek i Anita Kończewska, asystentka zarządu. W podziękowaniu za wizytę goszczący w Lubachowie obywatele
Ukrainy podarowali burmistrzowi świeżo upieczone bułeczki i ciasteczka.

Z pewnością zauważyliście Państwo, że relacjonując wiele działań pomocowych jak i wizytę naszych gości, nie używamy obrazków, na których
twarzy można dostrzec obywateli Ukrainy. Dlaczego tak wybraliśmy? To odpowiedź na apel Fundacji "Krzyżowa".

Kiedy oferujemy schronienie osobom uciekającym przed wojną, niebezpieczeństwem i przemocą, wtedy najpierw myślimy o ich bezpieczeństwie
i dobrym samopoczuciu.

Uchodźcy doświadczają przemocy i niebezpieczeństw, o których nie zawsze nam mówią. W kraju rozdartym wojną często zostawiali członkowie
ich rodziny, którzy są w niebezpieczeństwie lub walczą na froncie. Nie możemy ani przewidzieć sytuacji, ani oszacować konsekwencji, jakie miałyby
wpływ osoby lub ich krewni, jeśli wrócą do domu, jeśli to konieczne.

Dlatego nie robimy zdjęć, na których można zobaczyć osoby, które znalazły u nas schronienie i aby można było zidentyfikować ich miejsce pobytu.

Gmina Świdnica

GMINA ŚWIDNICA DOTUJE WYMIANĘ "KOPCIUCHÓW" 
- TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

Z dniem 4 kwietnia w siedzibie urzędu rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystu-
jących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie gminy Świdnica.

Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł. (słownie: siedem
tysięcy złotych).

Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.:
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◆ kotły gazowe,
◆ piece zasilane prądem elektrycznym,
◆ kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg

PN-EN 303-5:2012),
◆ kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg

PN-EN 303-5:2012) ,
◆ pompy ciepła.

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania
dofinansowaniem jest trwała likwidacja główne-
go źródła ciepła starej generacji oraz niezalega-
nie przez Wnioskodawcę w podatkach, opłatach
lokalnych oraz opłatach za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy Świdni-
ca.

Kolejność osób zakwalifikowanych do uzy-
skania dofinansowania, ustala się na podstawie
kolejności złożenia wniosku w Urzędzie Gminy
Świdnica.

Osoby zakwalifikowane do otrzymania dofi-
nansowania zostaną poinformowane pisemnie o
terminie i miejscu zgłaszania się do tut. Urzędu
w celu podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie w/w terminu uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z dotacji. Zakwalifikowanie wydatków
rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 12 kwietnia br. w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Świdnica stanowisko nr 100. Wszystkie dokumenty
złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

W tegorocznym budżecie gminy Świdnica na realizację gminnego programu dotującego wymianę systemów ogrzewania starego typu wykorzystu-
jących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym zarezerwowano środki w wysokości 500 tys. zł.
Zakładając maksymalny poziom dofinansowania powoli to na likwidację kolejnych 71 uciążliwych kopciuchów. Od początku trwania programu
udzielono już 184 dotacji na łączną kwotę 1 274 989,56 zł. 

Gmina Świdnica

NOWOCZESNY I W ZGODZIE Z NATURĄ
Dla mieszkańców Opoczki i okolicznych miejscowości wybudowano demonstracyjny budynek wielofunkcyjny. Ten nowoczesny obiekt łączy w

sobie świetlicę wraz z szatnią oraz pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym. To kolejna inwestycja dedykowana mieszkańcom gminy Świdnica,
będąca miejscem odpoczynku i rekreacji oraz zapewniająca zaplecze szatniowo-sanitarne na potrzeby istniejącego boiska piłkarskiego. Uroczyste
otwarcie połączone z zabawą Prima-Aprilisową dla dzieci zaplanowano na piątek, 1 kwietnia o godz. 16.00.

Inwestycję za ponad 2,8 mln zł. zrealizowano z dofinansowaniem ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działanie nr 3.3
"Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym", Poddziałanie nr 3.3.4 "Efektywność energetyczna w
budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW".

Co wyróżnia ten budynek od innych?
Głównym celem realizacji projektu było

zwiększenie efektywności energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej gminy Świdnica , a
tym samym:

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery i redukcję emisji gazów cieplarnianych;

- ograniczenie kosztów eksploatacji budyn-
ków użyteczności publicznej w gminie;

- podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców.

W obiekcie ciepła woda do celów użytko-
wych i ogrzewania podgrzewana jest dzięki po-
wietrznej i gruntowej pompie ciepła. Nawiew
powietrza do budynku realizowany jest przez
gruntowy wymiennik ciepła, który w zależności
od pory roku wstępnie podgrzewa lub chłodzi
powietrze dostarczane do central wentylacyj-
nych wyposażonych w rekuperatory. Zastosowa-
no wykorzystanie wody deszczowej do spłuki-
wania toalet. Energia elektryczna do zasilania
urządzeń wytwarzana jest przez zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne. Nad całością zastosowanych rozwiązań czuwa BMS, czyli system
zarządzania budynkiem, który kontroluje parametry pracy poszczególnych urządzeń, informuje o problemach i awariach.

Zastosowanie szeregu nowoczesnych rozwiązań technologicznych z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii przyczyni się do osiągnięcia
celu ekonomicznego (zmniejszenie zużycia energii i generowane oszczędności w eksploatacji) i ekologicznego w postaci redukcji emisji gazów
cieplarnianych, w tym mniejszej emisji dwutlenku węgla (CO2) i szkodliwych pyłów PM 10 i PM 2 ,5.

Nowy obiekt użyteczności publicznej został wykonany jako DEMONSTRACYJNY, co pozwoli wszystkim zainteresowanym (mieszkańcom,
przedsiębiorcom, samorządowcom) zapoznać się z zastosowanymi rozwiązaniami w zakresie odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią i
wykorzystaną technologią budownictwa pasywnego.

Całkowita wartość projektu: 2.837.759,16 zł / 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022:

1.310.123,83 zł  

ciąg dalszy na str. 33
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W LUTOMI DOLNEJ POWSTAJE 4 METROWA PALMA WIELKANOCNA
Do Lipnicy Murowanej jeszcze się nie wybierają, ale do Jeleniej Góry i owszem. Mowa o KGW Lutomia Dolna i pracowitych gospodyniach z tego

sołectwa, które od kilku dni wiją 4 metrową palmę wielkanocną, wykorzystując do jej przygotowania zioła i kwiaty zbierane przez cały rok.

Kiedyś robiło się palmy samodzielnie, ale teraz brakuje czasu, idzie się na skróty i kupuje gotowe. My od kilkunastu lat przygotowujemy naszą palmę
w tradycyjny sposób. W jej wnętrzu muszą obowiązkowo znaleźć się zioła, kwiaty i rośliny z wszystkich 4 pór roku. Tradycyjnie wierzono, że im wyższa
i bogatsza palma, tym rodzina będzie miała więcej szczęścia. Po poświęceniu palma zawsze zostawała w domu. Z gałązek wierzbowych robiło się
krzyżyki, które następnie stawiało się w polu - mówi Lucyna Mroczek, członki koła i radna Rady Gminy Świdnica.

W tym roku efekty pracy gospodyń z Lutomi Dolnej będzie można podziwiać już w ten weekend, 9 kwietnia podczas "Prezentacji Tradycyjnych
Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek" w Jeleniej Górze. Prezentacja odbędzie od godziny 12:00 do godziny 16:00 w Galerii Nowy Rynek przy ul.
Podwale 25. Podczas wydarzenia odbędzie się konkurs na "Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną". Zatem mocno trzymamy kciuki za KGW
Lutomia Dolna.

Gmina Świdnica

UCZNIOWIE SZKOLĄ SIĘ Z ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 
PRZED EGZAMINEM NA KARTĘ ROWEROWĄ

Nawet 1500 zł mandatu dostaną ci, którzy
jeżdżą na rowerach lub hulajnogach elektrycz-
nych bez uprawnień, czyli np. karty rowerowej.
Wiedzą o tym doskonale rodzice dzieci uczęsz-
czających do gminnych placówek oświatowych,
ich nauczyciele oraz uczniowie. Dlatego jeszcze
przed wakacyjnym sezonem miłośnicy jednośla-
dów i hulajnóg postanowili przystąpić do egza-
minu na kartę rowerową. Pierwsze lekcje eduka-
cyjne z funkcjonariuszem świdnickiej drogówki
mają już za sobą uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Do-
lnym. W planach są już kolejne, w Bystrzycy
Górnej, Grodziszczu oraz Lutomi Dolnej. Egza-
miny praktyczne zaplanowano na kwiecień i maj,
tak aby dzieci na wakacjach mogły bezpiecznie
i zgodnie z przepisami wyruszyć na wycieczki
rowerowe ze swoimi rodzicami.

Spotkanie uczniów z funkcjonariuszem poli-
cji było świetną okazją do przypomnienia obo-
wiązujących zasad bezpieczeństwa na drodze.
Omówione zostały nowe regulacje, dotyczące pieszych oraz przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych. Należy podkreślić, że hulajnoga
elektryczna w znowelizowanych przepisach ma status pojazdu. Obecnie obowiązuje zakaz poruszania się na hulajnodze elektrycznej dziecka w wieku
do 10 lat na drodze. Wyjątek! W strefie zamieszkania dziecko do 10 lat może poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku 10 -
18 lat, muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. "AM", "A1", "B1", "T"

Karta rowerowa upoważnia dzieci i młodzież od 10 do 18 lat do jazdy rowerem po drogach publicznych. Obok odpowiedniego wyposażenia roweru
(światła, odblaski, sprawne hamulce) jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego poruszania się po drodze.

W przypadku osób w wieku poniżej 18 lat do ich kierowania wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii A, A1, B1 albo T. Dopiero
pełnoletnie osoby zyskują uprawnienia do jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną bez zdawania testu i otrzymania dokumentu.

Zgodnie z art. 94 par. 1a Kodeksu wykroczeń
"Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega

karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych".
Jak zdobyć kartę rowerową?
Egzamin na kartę rowerową można zdawać po ukończeniu 10 lat. Kartę rowerową mogą wydawać:
-  dyrektor szkoły podstawowej, do której uczęszcza dziecko (taka karta jest wówczas bezpłatna)
-  dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (jeśli dziecko ukończyło szkołę podstawową)
 - wybrane ośrodki szkolenia kierowców (jeśli dziecko ukończyło szkołę podstawową).



W imieniu organizatorów zapraszamy do wziæcia udziaùu w konkursie ZESTAW 2022.

REGULAMIN

1. W konkursie biorà udziaù wyùàcznie zestawy prac.

2. Konkurs jest dostæpny dla wszystkich fotografujàcych.

3. Jeden autor moýe nadesùaã 1 zestaw prac na dowolny temat, stanowiàcy przemyúlanà, 
spójnà koncepcjæ autorskà.

4. Format zestawu prac nie wiækszy niý 70 x 100 cm.

5. Na odwrocie kaýdej pracy naleýy podaã kolejno:

– imiæ i nazwisko autora,

– dokùadny adres,

– e-mail

– tytuù zestawu

– kolejnoúã prac w zestawie lub jego ukùad graficzny na osobnej kartce

6. Prace w sztywnych opakowaniach naleýy przesyùaã na adres:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Franciszkañska 18 ,58-100 Úwidnica

z dopiskiem: ZESTAW 2022

7. Organizatorzy zapewniajà zwrot prac w tych samych opakowaniach.

8. Organizatorzy zapewniajà sobie prawo do bezpùatnego reprodukowania i publikowania zdjæã w katalogu, prasie, telewizji 
i internecie.

9. Prace nagrodzone pozostajà wyùàcznà wùasnoúcià autorów.

10. Jury ma prawo do innego podziaùu nagród.

11. Warunki konkursu majà moc postanowieñ umownych obowiàzujàcych organizatorów i Uczestników konkursu.

12. Nadesùane prace sà równoznaczne z oúwiadczeniem posiadania praw autorskich oraz majàtkowych do zdjæcia. 
Nadsyùajàc prace na konkurs, autor oúwiadcza, ýe prawa osób trzecich zostaùy wyjaúnione a autor prac posiada stosowne 
zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z póêniejszymi 
zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z póên. zmianami.

13. Autor zdjæcia akceptuje warunki regulaminu i wyraýa zgodæ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
Rozporzàdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zwiàzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepùywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzædowy Unii Europejskiej PL)

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

– Kaýdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymajà bezpùatnie katalog z wystawy.

TERMINARZ

Ostateczny termin przyjmowania prac do 01.07.2022 r.

Posiedzenie Jury do 15. 08. 2022 r.

Zawiadomienie o wynikach do 25. 08. 2022 r. – www.sok.com.pl

Ekspozycja wystawy wrzesieñ-paêdziernik 2022 r.

Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2023 r.

NAGRODY

GRAND PRIX „ZESTAW 2022” – MEDAL + 6.000 zù + AUTORSKA WYSTAWA W GALERII FOTOGRAFII W ÚWIDNICY W 
2023 r.

I NAGRODA – 2.500 zù

II NAGRODA – 1.500 zù

ORGANIZATORZY:

ÚWIDNICKI OÚRODEK KULTURY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KURATOR KONKURSU:

ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

Szczegóùowych informacji na temat konkursu udziela: Úwidnicki Oúrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78

www.sok.com.pl, sok@sok.com.pl

ZESTAW 2022 

XXVII MIÆDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII
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BARAN Nie wydarzy się nic takiego, czego
byś nie przewidział. Żadnych przykrych nie-
spodzianek. Intuicja będzie wskazywała Ci
właściwy sposób postępowania w sprawach,
na których powodzeniu bardzo Ci zależy. Po-
staraj się nie marnować czasu na siedzenie
przed telewizorem.
BYK Wszystkie Twoje potrzeby w sferze mate-
rialnej wkrótce zostaną zaspokojone. Jednak
wraz z przypływem pieniędzy Twoje oczekiwa-
nia zaczną wzrastać, tak że znowu będziesz się
zastanawiał jak rozdysponować otrzymaną go-
tówkę. Musisz nauczyć się cieszyć tym, co masz.

W przeciwnym razie będziesz ciągle niezadowo-
lony. 
BLIŹNIĘTA W tym tygodniu zdecydowanie
możesz liczyć na pomoc krewnych. Nie zawie-
dziesz się na ich dobrych poradach. Możesz li-
czyć na pożyczkę niewielkich sum pieniędzy.
Postaraj się jednak zbytnio tego nie wykorzysty-
wać. W pracy może wydarzyć się wiele nowego.
RAK Ostatnio unikasz pewnej osoby, gdyż za-
wiodłeś jej zaufanie. Czas przestać chować głowę
w piasek. Powinieneś z tą osobą porozmawiać.
Możesz liczyć na przebaczenie. W sprawach fi-
nansowych nie oczekuj wielkich zmian. Nadal
musisz żyć skromnie. 
LEW Gwiazdy sprzyjają sprawom sercowym. Być
może wyjaśnisz dawne nieporozumienia, spojrzysz
na bliską osobę innym okiem. Wszystko to wprawi
Cię w marzycielski nastrój i spowoduje, że nie
będziesz miał ochoty do pracy. Z tego miłego uś-
pienia obudzi Cię ktoś spod znaku Panny. 
PANNA W tym tygodniu sytuacja zmusi Cię do
nadrobienia jakichś zaległości. Nie będziesz miał
do tego ochoty, ale stopniowo wciągniesz się w
całą sprawę. Twój partner ma jakieś przejściowe
kłopoty. Postaraj się być dla niego wsparciem w
tych trudnych dniach. 
WAGA To dobrze że uporałeś się ze wszystkimi
zobowiązaniami finansowymi. Zapłacone ra-
chunki nie będą już budziły Twego niepokoju.
Nadchodzące dni będą należały do udanych. Wy-
korzystasz swoje możliwości, być może odnie-
siesz jakiś sukces. Nie wchodź w układy z osobą
spod znaku Lwa. 
SKORPION Zbyt wiele zadań ostatnio sobie
odpuściłeś. Pojawią się zaległości, które będą Cię

denerwowały. Najlepiej nie złorzecz, tylko weź
się do pracy. W trudnych momentach zwróć się o
pomoc do przyjaciela. Przekonasz się jak bardzo
możesz na niego liczyć. W sprawach finanso-
wych - bez zmian. 
STRZELEC Niemal pochłonie Cię życie zawo-
dowe. Za wszelką cenę będziesz się starał wszy-
stkim udowodnić że "Ty też potrafisz". Nie prze-
sadzaj jednak z środkami. Niektóre nieczyste
zagrania mogą się obrócić przeciwko Tobie. W
piątek być może otrzymasz jakieś pieniądze. 
KOZIOROŻEC Wszystko na najlepszej drodze
w sprawach finansowych. Wiele spraw rozwiąże się
dla Ciebie bardzo pomyślnie. Będziesz miał więcej
czasu na życie rodzinne i towarzyskie. W gronie
przyjaciół unikaj dyskusji na temat swojej pracy, a
w szczególności szefa. 
WODNIK Za bardzo angażujesz się w sprawy
innych. Powinieneś bardziej dbać o swoje in-
teresy, które ostatnio nie idą najlepiej. Warto
pomyśleć o jakichś radykalnych zmianach.
Czasami warto zaryzykować. Tym bardziej, że
gwiazdy w tym tygodniu będą Ci sprzyjały. 
RYBY Nabierzesz optymizmu i zapału do pracy.
Kolejne sukcesy będą dodawały Ci wiary w sens
Twojego działania. Ostatnio jesteś nieco roztrze-
pany. Uważaj aby nie zgubić bardzo cennej dla
Ciebie rzeczy. Życie rodzinne będzie harmonijne
i szczęśliwe. Wszelkie różnice zdań rozważycie
w spokoju. 

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

U S Ł U G I 
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

◆ SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie
("pełna własność" z KW) położone jest w
Świdnicy na Osiedlu Młodych w atrakcyj-
nym budynku wybudowanym metodą tra-
dycyjną - z cegły w 1993r. Składa się z 4
pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc
o łącznej powierzchni 75 m kw. oraz du-
żego balkonu a także piwnicy 5 m kw..
Położenie lokalu na 4/4 piętrze. Ściany
malowane farbami emulsyjnymi, na pod-
łogach mozaika parkietowa. Łazienka ob-
licowane glazurą.Cena 340 000 zł - do
negocjacji! Kontakt: 600 950 193 w godz.
10 - 21.

◆ Sprzedam mieszkanie w Świebodzicach,
57 m kw., po generalnym remoncie. Tel.
721 397 188.

N I E R U C H O M O Ś C I
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III piętro, do wykończenia, Cen-

trum, cena 225.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,

Centrum 375.000 zł

10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,

Centrum 350.000 zł 

0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-

lice ul. Pakowej 220.000 zł 

0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,

okolice Saperów, 311.000 zł

0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do

remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł

0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,

190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewani emiejskie, oś.

Młodych 420.000 zł

0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie elektrczne -

kominkowe, Zarzecze 264.000 zł

0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewani emiejskie -

309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący,

Bystrzyca Dolna 430.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,

Centrum 375.000 zł

0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,

101.550 zł

0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.

17,14a - 1.650.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -

265.000 zł

0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł

0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,

10 km od Świdnicy, 198.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -

265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,

ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł 

10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV piętro - winda, wysoki

standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media

10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I piętro, winda, miejsce

parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł

0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł

0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000 zł

0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł

009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260 zł

0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.

0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 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 150 zł/m kw.

0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m

kw.

0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ

0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ

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:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie

gazowe, Zawiszów 3.500 zł

0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,

okolice ul. Saperów 1.700 zł

0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze

socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.

10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro, 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 - kotłownia 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 biurowe +

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

0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice

Centrum 1.000 zł

0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy

389.000 zł

0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice 110.000

zł netto

0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł

netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący, Bystrzyca Dolna

430.000 zł

0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostojący, 10 km od

Świdnicy 890.000 zł

0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej

dzielnicy, 1.250.000 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

0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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