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W skrócie...

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

FUNDACJA ORLA STRAŻ
WYSTAWA
13 listopada 2020 - 13 grudnia 2020
Miejsce: Rynek,Świdnica

WYSTAWA "WOLNOŚĆ I POECI"
29.10-31.12.2020
Ekspozycja "Wolność i poeci" oparta jest na
tekstach poetyckich polskich autorów, two-
rzących na przestrzeni ostatnich trzech wie-
ków - od romantyzmu po współczesność.
Zaprezentowane teksty mówią o wolności.
W każdym z utworów jest ona jednak rozu-
miana inaczej.
Wstęp wolny, miejsce: Foyer sali teatralnej
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA 
- on-line - 
23-28 listopada 2020

_ON_LINE__ - STREAMING SPEKTA-
KLU DLA RODZIN Z DZIEĆMI
28 listopada 2020, godz.16:00
Wstęp wolny

III LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Foto Higiena Gać
28.11.2020, godz. 13:30
Ostatni w tym roku mecz III ligi piłkarskiej.
Do Świdnicy zawita Foto Higiena Gać.
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ślą-
ska 35, organizator: Polonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - Victoria Świebodzice
28.11.2020, godz. 15:00
Derby powiatu świdnickiego. Faworytem
będzie Victoria,ale takie mecze rządzą się
swoimi prawami...
Wstęp wolny, miejsce: Hala Sportowo-Wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no, organizator: APR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
takus Buk
28.11.2020, godz. 18:00
Spartakus Buk jest beniaminkiem rozgry-
wek. ŚKPR jest zdecydowanym fawory-
tem, ale trzeba to jeszcze potwierdzić na
parkiecie.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

ŁATWO NIE BĘDZIE
07.12.2020, godz. 19:00
"Łatwo nie będzie" autorstwa Jean-Claude
Islerta, to niezwykle zabawna francuska ko-
media o miłości, o pozorach, o szukaniu
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POMOC 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Świdniccy przedsiębiorcy mierzący się z
drugą falą pandemii, nadal mogą liczyć na wspar-
cie miasta, które kontynuuje działania pomoco-
we. Te podmioty, które znalazły się w najtrud-
niejszej sytuacji mogą składać wnioski o udzie-
lenie ulgi w podatku od nieruchomości, a także
starać się o rozłożenie na raty, odroczenie zale-
głości lub umorzenie czynszu najmu gminnych
lokali użytkowych. Łączna kwota pomocy wy-
niosła już do tej pory ponad 316 tys. zł. 

Składanie wniosków o udzielanie ulg zarów-
no w spłacie należności cywilnoprawnych, jak i
dotyczących zobowiązań podatkowych, spowo-
dowanych epidemią koronawirusa, powinno do-
tyczyć kolejnych miesięcy następujących po 13
marca br.  

- Każdy złożony wniosek będzie traktowany

indywidualnie. W przypadku gdy sytuacja finan-
sowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna, mimo
przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wy-
stąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji
ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia -
dodaje Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Fun-
duszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego.

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań nastą-
pi w ramach pomocy de minimis, dlatego nie-
zbędne jest dostarczenie wymaganych dokumen-
tów dotyczących pomocy publicznej.Szczegóło-
we informacje znaleźć możnana stronach BiP
Urzędu Miejskiego:
◆ http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11948

,ulgi-rozlozenie-na-raty-odroczenie-termin
u-platnosci-umorzenie.html

◆ http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11998
,ulgi-lokale-uzytkowe-i-mieszkalne.html
Wniosek  z wymaganymi załącznikami

przedsiębiorca może złożyć:
w formie elektronicznej na adres Elektroni-

cznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w
Świdnicy, podpisany profilem zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
◆ w formie pisemnej za pośrednictwem opera-

tora pocztowego na adres: Urząd Miejski w
Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100
Świdnica

◆ poprzez umieszczenie korespondencji w
skrzynce podawczej zlokalizowanej przy
wejściu do urzędu.
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od

7.30 do 15.30, informacje szczegółowe udziela-
ne są pod numerami telefonów:

◆ tel. 74 856 28 05 ulgi w zakresie podatku od
nieruchomości, podatków od środków trans-
portowych - osoby prawne;

◆ tel.  74 856 28 99 ulgi w zakresie podatku od
nieruchomości - osoby fizyczne;

◆ tel.  74 856 28 79 rozkładanie na raty, odra-
czanie zaległości z tytułu czynszu najmu
gminnych lokali użytkowych.

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl
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szczęścia na przekór konwenansom i o tole-
rancji dla własnych wybryków. Komedia,
nawiązująca do najlepszych tradycji gatun-
ku, opisująca poszukiwanie szczęścia i
uczuć bez względu na wiek.
Wstęp 75 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: ŚOK

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - SPR Kępno
12.12.2020, godz., godz. 15:00
Ostatni w tym roku występ szczypiornistek
APR-przed własną publicznością. Przeciw-
nikiem świdniczanek będzie zespół z Kępna.
Wstęp wolny, miejsce: Hala Sportowo-Wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no, organizator: APR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Polo-
nia Środa Wlkp.
12.12.2020, godz. 18:00
W ostatnim tegorocznym meczu II ligi po-
pularne świdnickie Szare Wilki zmierzą się
z beniaminkiem rozgrywek, Polonią Środa
Wlkp.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

IV BOŻONARODZENIOWY TURNIEJ
SZACHOWY
19.12.2020, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w IV Bożonarodzeniowym Turnieju Sza-
chowym, który odbędzie się na serwisie li-
chess .org. Celem turnieju jest popularyzacja
szachów wśród dzieci oraz młodzieży ze
Świdnicy oraz okolic i podniesienie pozio-
mu gry uczestników.
Wstęp bezpłatny, miejsce: 
https://lichess.org/swiss/UgVnfLUt, organi-
zator: MDK

WERNISAŻ KONKURSU PLASTYCZ-
NEGO "KARTKA ŚWIĄTECZNA"
21.12.2020, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na wernisaż online
Konkursu Plastycznego "Kartka Świąteczna
- Boże Narodzene - Nowy Rok".
Wstęp bezpłatny, miejsce: www.mdk.swid-
nica.pl, organizator: MDK

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

ROWEROWE WYCIECZKI
Trasa 2: trasa rekreacyjna nad Jezioro

Bielawskie - około 48 km 
(umiarkowanie trudna)
dystans trasy: ok. 48 km

stopień trudności: umiarkowanie trudna
czas przejazdu: ok. 4 h

Świdnica
Makowice (Pałac)
Krzyżowa (Zespół Pałacowy)
Wieruszów

www.expressem.eu

- Stan zagrożenia epidemicznego spowodo-
wał, że szereg przedsiębiorców z dnia na dzień
początkowo ograniczyło prowadzoną przez sie-
bie działalność, a następnie praktycznie zaprze-
stało jej  prowadzenia. Sytuacja  ta  powoduje
gwałtowne  pogorszenie  kondycji  finansowej
przedsiębiorców, a  prowadzone przez miasto
formy pomocy  mają  za  zadanie  wsparcie ich
w tym trudnym okresie i pośrednio - ochronę
miejsc pracy. To nie tylko ulgi i zwolnienia w
spłatach należności, to także szereg działań pro-
mocyjnych jak np. akcja #KupujeLokalnie oraz
#ZamawiamLokalnie czy też dedykowana grupa
na portalu Facebook "Zakupy w Świdnicy", za-
kładka "Świdnica na wynos"z aktualną bazą lo-
kali gastronomicznych - mówi prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska.

Dotychczasowe działania miasta mające na
celu wspieranie lokalnego biznes w czasach pan-
demii COVID-19 to:

Dedykowana grupa na portalu Facebook pt.
"Zakupy w Świdnicy" licząca ponad 2900 człon-
ków. Stała się wirtualnym centrum wymiany in-
formacji i jest możliwością zaprezentowania
swoich usług i produktów.

Strona na portalu Facebook "Świdnica
Przedsiębiorcom", która zapewnia komplekso-
wą, bieżącą informację gospodarczą oraz wspar-
cie w nawiązywaniu współpracy z innymi przed-
siębiorcami.

Specjalna strona internetowa "ŚWIDNICA
NA WYNOS" z aktualną bazą lokali gastronomi-
cznych oferujących swoje usługi na wynos, wraz
z godzinami otwarcia, stroną internetową i tele-
fonem kontaktowym.

Zakładka na stronie internetowej urzędu dla
przedsiębiorców "ŚWIDNICA PRZEDSIĘ-

BIORCOM - PAKIET POMOCOWY", gdzie
przedstawiono w sposób szczegółowy formy
wsparcia biznesu wraz z załączeniem wymaga-
nych dokumentów.

Specjalny TelePunkt informacyjny dla przed-
siębiorców (tel. 74 856 28 91, 74 856 28 60, 605
762 069 i 502 431 874 w godz. 7:30 do 15:30).

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W ŚWIDNICY

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, w dniu
27 listopada o godz. 10.00.

W porządku obrad znalazły się m.in.:
◆ Uchwalenie podatków lokalnych na 2021 rok

- (zał. nr 1, proj. XXIII/11).
◆ Informacja na temat: "Stan lokali i budynków

komunalnych administrowanych przez Miej-
ski Zarząd Nieruchomości".

◆ Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z
kontroli w Urzędzie Miejskim w Świdnicy,
dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Świdnicy pn. "Kontrola procedur
związanych z nieudaną próbą realizacji in-
westycji budowy Hospicjum w Świdnicy,
przy ul. Leśnej".

◆ Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działal-
ności po 30.10.2020 r.

ciąg dalszy na str. 4
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Lutomia Dolna
Piskorzów
Pieszyce (Pałac)
Bielawa (Jezioro Bielawskie)
Lutomia Górna
Bojanice
Opoczka
Świdnica

***
Trasa stawiająca nacisk na walory widoko-
we, dla ułatwienia w nawigowaniu - pokry-
wa się w znacznej części z europejskim szla-
kiem EuroVelo 9. Rozpoczynamy spod
świdnickiego Bosmanatu, mijamy tamę na
Zalewie i szutrową dróżką wzdłuż torów
wyjeżdżamy na ul. Słowiańską, skąd skręca-
my w lewo w ul. Przyjaźni, a następnie w
Kraszowicką. Na końcu drogi, przy zacho-
waniu ostrożności, przekraczamy ul. By-
strzycką i skręcamy w lewo w kierunku Ma-
kowic. Warto w tym miejscu rzucić okiem
na śliczny XIX-wieczny pałac w otoczeniu
malowniczego parku. Dalej za mostem skrę-
camy w prawo w stronę Krzyżowej. To ko-
lejne warte uwagi miejsce. Teren kompleksu
pałacowego w Krzyżowej, obecnie pod za-
rządem Fundacji dla Porozumienia Europej-
skiego był niegdyś siedzibą tzw. "Kręgu z
Krzyżowej" - grupy niemieckiej opozycji
antyhitlerowskiej. Niespełna dwa kilometry
dalej dotrzemy do Wieruszowa. Zaraz na
początku wsi odbijamy w lewo w polną
ścieżkę, którą poruszać będziemy się przez
kolejne 2 kilometry aż do Lutomii Małej.
Czeka nas tu dosyć wyboisty i wymagający
fragment trasy. Na końcu drogi skręcamy w
prawo, zgodnie z oznaczeniami szlaku R-9.
Dalsza część trasy wiedzie już przez drogi
asfaltowe. Kolejne miejscowości, które mi-
niemy na trasie to Lutomia Dolna, Stacho-
wice oraz Piskorzów. Na tym odcinku musi-
my się liczyć z nieco większym ruchem sa-
mochodowym . Do Pieszyc wjeżdżamy od
ulicy Piskorzowskiej, po czym na skrzyżo-
waniu skręcamy w prawo. Kolejny kilometr
zdecydowanie lepiej przejechać mniej ru-
chliwymi ulicami: Mickiewicza oraz Za-
mkową niż biegnącą równolegle drogą wo-
jewódzką nr 383. Wjeżdżamy w ul. 1 Maja,
za niespełna 4 kilometry dotrzemy do celu

KROK W STRONĘ
DOFINANSOWANIA REMONTU

ULICY SIKORSKIEGO
Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski

pozytywnie zarekomendował wniosek Świdnicy
o dofinansowanie remontu ul. Sikorskiego w ra-
mach Rządowego Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Miasto stara się o środki zewnętrzne w
wysokości 50% poniesionych kosztów całości
inwestycji, czyli1 877 193,00 zł. Oficjalna lista
zadań rekomendowanych do dofinansowania po-
winna zostać ogłoszona przez Wojewodę do koń-
ca listopada br., natomiast ostateczną decyzję
komu i w jakiej ilości zostaną przyznane środki
podejmie MinisterInfrastruktury pod koniec I
kwartału przyszłego roku.

Świdnica w sumie złożyła 3 projekty w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych. Doty-
czyły one ul. Inżynierskiej, Polna Droga oraz
Sikorskiego. Właśnie ta ostatnia inwestycja uzy-
skała pozytywną rekomendację Wojewody Do-
lnośląskiego, co znacznie zwiększa jej szanse na
uzyskanie dofinansowanie z rządowego progra-
mu. Wniosek złożony przez Świdnicę dotyczy
remontu ostatniego odcinka ulicy Sikorskiego od
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy ul.
Strzegomskiej do skrzyżowania z ul. Langiewi-
cza (odcinek A-B) wraz z sięgaczem ul. Sikor-
skiego do budynków mieszkalnych. Odnowione
mają również zostać chodniki na danym odcinku,
dwie zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne oraz
kanalizacja deszczowa. Całkowity koszt zadania
to 3 754 386,00 zł. 

- To dobra wiadomość dla miasta, która daje
nam nadzieje na pozyskanie funduszy zewnętrz-
nych bez których realizacja tak kosztownych in-
westycji nie byłaby możliwa. Uzyskane dofinan-
sowanie pozwoli nam dokończyć remont ostat-
niego odcinka ul. Sikorskiego. Dziękuję Panu
Jarosławowi Obremskiemu, Wojewodzie Dolno-
śląskiemu za poparcie naszego projektu - mówi
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

UlicaSikorskiego jest  jedną z głównych ar-
terii komunikacyjnych miasta. Stanowi drogę
wylotową w kierunku Strzegomia i Legnicy. Na-
tężenie ruchu na drodze jest duże. Na przyległych
terenach  z jedynym dojazdem od ul. Sikorskie-
go, powstają nowe osiedla mieszkaniowe (rejon
ul: Podmiejskiej,  Deszczowej, Pogodnej, Poto-
kowej).  Rozbudowuje się również strefa prze-
mysłowa przy ul. Pogodnej. 

W kolejnych edycjach naboru miasto po-
nownie aplikować będzie o środki na tak potrzeb-
ne zadania, jak remont Polnej Drogi i budowa
ulicy Inżynierskiej.

DZIEŃ PRACOWNIKA
SOCJALNEGO

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracow-
nika Socjalnego. Z tej okazji prezydent Beata
Moskal-Słaniewska, dziękuje świdnickim pra-
cownikom socjalnym za zaangażowanie, wzoro-

wą pracę, podnoszenie kwalifikacji zawodowych
oraz dzielenie się doświadczeniem ze współpra-
cownikami. Jednocześnie życzy dalszych sukce-
sów zawodowych, by nie zabrakło im energii i
determinacji w pracy na rzecz potrzebujących
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W tym roku szczególnie postanowiono wy-
różnić następujących pracowników:

Dzienny Dom "Senior-WIGOR"
◆ Aleksandra Kamińska
◆ Małgorzata Czajkowska

Żłobek nr 1
◆ Mariola Polak
◆ Edyta Majewska
◆ Ewelina Żygadło
◆ Anna Dzieciątkowska
◆ Anna Lewandowska

Żłobek nr 2
◆ AgnieszkaTyborowska
◆ Anna  Biedrawa 
◆ Tatiana Iwanicka
◆ Ewa Żurawel
◆ Aleksandra Pojasek 

MOPS
◆ WiolettaAndrzejewska 
◆ Dorota Cieplińska 
◆ Zofia Droszczak 
◆ Katarzyna Fasuga
◆ Monika Król
◆ Irena Liszka 
◆ Kinga Skrzypczak
◆ Lilianna Tralls 

- Ten rok z racji panującej pandemii jest
szczególnie trudny dla pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracując "na pier-
wszej linii frontu", wykazali się wielkim zaanga-
żowaniem i determinacją, robiąc wszystko, by w
tym czasie nikt z potrzebujących nie pozostał bez
opieki i wsparcia. Za to należą im się szczególne
podziękowania i wyrazy uznania - mówi prezy-
dent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Przypominamy, że na stronie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
(www.mops.swidnica.pl) można znaleźć szcze-
gółowe informacje o rodzajach wsparcia
udzielanego przez pracowników socjalnych. 

NIE PŁACISZ - ZAPŁACISZ
WYŻSZĄ KARĘ

Propozycje zmiany opłat za parkowanie w
Strefie Płatnego Parkowania otrzymali w formie
projektu uchwały świdniccy radni. Dotyczy to
dwóch aspektów podwyższenia stawek: opłat za
niewnoszenie należności oraz opłaty za parko-
wanie. Nie ulegną zmianie opłaty abonamento-
we, w tym dla mieszkańców strefy. Ostatnia
zmiana cen za parkowanie na terenie miasta mia-
ła miejsce w 2011 roku. 

Aktualizacja stawek wysokości opłat za par-
kowanie pojazdów samochodowych  na drogach
publicznych na terenie Miasta Świdnica wynika
ze zmienionych przepisów ustawy. Po wejściu w
życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych
większość samorządów zdecydowało się na ko-
rekty opłat w strefach płatnego parkowania.
Uchwały w tej sprawie podjęli radni z takich
miast jak: Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź,
Grudziądz, Opole, Poznań, Wałbrzych, Leszno,
Zielona Góra, Tarnów. Ceny za postój w tych
miastach wzrosły średnio od 40% do nawet
ponad 130%. W Świdnicy średnia ta wyniesie
17%.

www.expressem.eu www.expressem.eu
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podróży. Wypatrujmy tutaj oznaczeń szlaku
R-9, który doprowadzi nas prosto nad Jezio-
ro Bielawskie. To jeden z najbardziej urokli-
wych akwenów wodnych na Dolnym Śla-
sku. Położony u podnóży Gór Sowich, po-
siada pełne zaplecze rekreacyjne (plażę, wy-
pożyczalnię sprzętu wodnego, miejsca do
grillowania, punkty gastronomiczne, place
zabaw i pole kampingowe). Warto zabawić
tutaj dłużej. Powracamy tą samą trasą, aż do
ul. Kopernika. Następnie skręcamy ul. Sana-
toryjną, czeka nas tutaj mocny (ale krótki)
podjazd pod górę. Dotarłszy do głównej dro-
gi skręcamy w lewo. Kilometr dalej czeka
nas skręt w prawo. Dwukilometrowym łącz-
nikiem dotrzemy do Piskorzowa. Miłośnicy
dużych prędkości będą mieli tutaj spore pole
do popisu. Wracamy przez Piskorzów, nastę-
pnie w Lutomi Dolnej skręcamy zgodnie ze
znakiem kierunkowym na Świdnicę. Do me-
ty pozostało około 10 kilometrów. Przejeż-
dżamy przez Bojanice oraz Opoczkę. Zno-
wu przecinamy dosyć ruchliwą ulicę By-
strzycką i docieramy do miasta tą samą trasą,
którą z niego wyjeżdżaliśmy.

***
Trasa 3: trasa zabytków techniki - około

61 km (łatwa)
dystans trasy: ok. 61 km
stopień trudności: łatwa
czas przejazdu: ok. 4,5 h

Świdnica
Witoszów Dolny (Muzeum Broni i Milita-
riów)
Komorów (Wiatrak typu holenderskiego)
Milikowice (Ruiny Pałacu)
Stary Jaworów
Jaworzyna Śląska (Muzeum Kolejnictwa)
Pasieczna
Stanowice
Morawa (Pałac, Hipodrom)
Pastuchów
Piotrowice Świdnickie (Muzeum Technik
Rolniczych)
Bożanów
Siedlimowice (Młyn Gospodarczy)
Panków (Ruiny Zamku)
Wierzbna (Wieża Wodna)
Sulisławice
Świdnica

***
Trasa nieco dłuższa, ale za to łatwa techni-
cznie. Biegnie głównie drogami asfaltowy-
mi o małym natężeniu ruchu i bogata jest
zarówno w liczne zabytki techniki jak i w
walory widokowe.
Przejazd rozpoczynamy przy Bosmanacie
nad Zalewem Witoszówka w Świdnicy.
Przez najbliższe 24 kilometry poruszamy się
zgodnie z czerwonym oznaczeniem granito-
wej trasy rowerowej K-2. Pierwszy godny
uwagi obiekt znajdziemy w Witoszowie Do-
lnym. Muzeum Broni i Militariów, w które-
go zbiorach znajdują się m.in.: pojazdy
opancerzone, samoloty oraz broń strzelecka

- Proponowane przez nas korekty opłat wpły-
ną pozytywnie na zwiększenie rotacji parkują-
cych pojazdów w obszarze strefy płatnego par-
kowania, co ułatwi znalezienie wolnego miejsca
kierowcom. Uzyskane w ten sposób dochody
pozwolą nam na realizację programu wymiany
parkomatów na bardziej nowoczesne i przyjazne
w obsłudze. Obecnie funkcjonujące urządzenia
zostały zainstalowane w latach 2009-2011 - mó-
wi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i In-
frastruktury Miejskiej.

Według nowej propozycji od stycznia 2021
r. w podstrefie płatnego parkowania "I" usytuo-
wanej w ścisłym centrum Świdnicy, za pierwszą
godzinę postoju kierowcy zapłacą 3,90 zł, drugą
godzinę 4,60, trzecią godzinę 5,50 zł oraz 3,90 za
czwartą i każdą kolejną godzinę (obecnie 3 zł za
pierwszą godzinę, 3,60 zł za drugą godzinę, 4,30
zł za trzecią godzinę i 3 zł za każdą kolejną
godzinę).

Opłata za pierwszą godzinę postoju w pod-
strefie "II" wyniesie 2,20 zł, drugą godzinę 2,60

zł, trzecią godzinę 3,10 zł oraz 2 ,20 zł za czwartą
i każdą kolejną godzinę (obecnie 1,50 zł za pierwszą
godzinę, 1,80 zł za drugą godzinę, 2,10 zł za trzecią
godzinę i 1,50 zł za każdą kolejną godzinę).

Zmianie ulegnie także opłata dodatkowa za
nieuiszczenie opłaty za parkowanie, która wy-
niesie: 

a) do 7 dni od dnia wystawienia wezwania o
obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej 50 zł, 

b) po 7dniach od dnia wystawienia wezwa-
nia o obowiązku zapłaty opłaty dodatko-
wej150 zł   (obecnie do 16 godzin 30 zł, po 16
godzinach 50 zł).

ciąg dalszy na str. 6
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to doskonałe miejsce, aby poznać historię
techniki wojskowej od czasów I wojny świa-
towej do współczesności.
Kilkaset metrów dalej na skrzyżowaniu dróg
skręcamy w prawo i jedziemy w kierunku
Komorowa, przecinając po drodze ruchliwą
drogę krajową nr 35 (należy tutaj zachować
wyjątkową ostrożność). W Komorowie mo-
żemy podziwiać ruiny wiatraka holender-
skiego wzniesionego w I połowie XIX wie-
ku oraz starą dzwonnicę, upamiętniającą po-
ległych mieszkańców wsi w czasie I wojny
światowej . Nad malowniczym Zalewem
Komorowskim proponujemy pierwszy,
krótki postój.
Po minięciu Milikowic oraz Witkowa docie-
ramy do Starego Jaworowa, gdzie na wyso-
kości przydrożnego krzyża wjeżdżamy w
lewo w szutrową drogę. Trasa K-2 przez
chwilę łączyć się będzie z trasą K-3 - tzw.
"Drogą Węglową", która doprowadza nas do
asfaltowej drogi łączącej Bolesławice i Ja-
worzynę Śląską. "Droga Węglowa" to histo-
ryczny trakt wytyczony w latach 1780 - 1790
w celu ułatwienia wywozu wałbrzyskiego
węgla do portu na Odrze w Malczycach.
Jadąc ulicami Świdnicką, 1 Maja i Towaro-
wą docieramy do Muzeum Przemysłu i Ko-
lejnictwa na Śląsku, które mieści się w za-
bytkowej parowozowni. Jest to obiekt wa-
chlarzowy mieszczący 19 stanowisk i pełne
zaplecze techniczne. Warto zrobić tutaj dłuż-
szy postój, aby obejrzeć nie tylko bogaty
zbiór taboru kolejowego, ale także m.in. pol-
ski komputer ODRA, wystawę zabytko-
wych radioodbiorników czy też odbyć prze-
jażdżkę po specjalnej "Trasie parowozo-
wej".
Z miasta wyjeżdżamy ulicami Wolności (po
lewej stronie mijamy nadal funkcjonujące
Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina") i
Ceglaną powracając na czerwony szlak K-2.
Następnie wjeżdżamy na asfaltową drogę,
którą przez Stanowice i Międzyrzecze uda-
jemy się w kierunku Morawy. Tutaj koniecz-
nie trzeba zobaczyć zabytkowy, neoklasy-
cystyczny Pałac z drugiej połowy XIX wie-
ku i zrobić krótki postój w urokliwym kom-
pleksie pałacowo-parkowym. Dalej kieruje-
my się w stronę Żarowa. Przez najbliższe
dwa kilometry towarzyszyć nam będą roz-
ległe tereny  tu tejszego  ośrodka
jeździeckiego i stadniny. To jeden z bardziej
malowniczych fragmentów trasy. Mijamy
Skarżyce oraz Pastuchów i wjeżdżamy do
Piotrowic Świdnickich, gdzie po lewej stro-
nie zobaczymy zamek z charakterystyczny-
mi wieżyczkami. W jego zabudowaniach
mieści się Muzeum Technik Rolniczych, w
którym prezentowana jest historia rozwoju
rolnictwa oraz życie gospodarstw rolnych
XIX i początku XX wieku. Obecnie obiekt
udostępniany jest do zwiedzania tylko przy
okazji wydarzeń plenerowych. Z Piotrowic,
przez Bożanów i Kalno dojeżdżamy do

Korektę czeka również opłata dodatkowa za
przekroczenie opłaconego czasu parkowania,
która wyniesie:

a) do 7 dni od dnia wystawienia wezwania o
obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej 30 zł,

b) po 7 dniach od dnia wystawienia wezwa-
nia o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej 100
zł. (obecnie do 3 godzin 10 zł, od 3 do 16 godzin
30 zł, powyżej 16 godzin 50 zł).

POMOC DLA ŚWIDNICKIEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Decyzją prezydent Beaty Moskal-Słanie-

wskiej świdnickie pogotowie ratunkowe otrzy-
mało od miasta opryskiwacz elektrostatyczny
wraz z 10 kg płynu dezynfekującego.Urządzenie
kosztowało 14 575 zł. Jego zakup sfinansowany
został z oszczędności, jakie miasto uzyskało
ograniczając wywieszanie flag państwowych 11
listopada. Pojawiły się one tylko w kilku miej-
scach pamięci, m .in. na placu Grunwaldzkim,
placu Jana Pawła II, w Rynku oraz na cmentarzu
Słowiańskim.

Sprzęt przekazany został w czwartek, 19 li-
stopada zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Po-
wiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdni-
cy, Tomaszowi Derejowi. 

Urządzenie to wykorzystywane będzie do
dezynfekcji karetek po przewożeniu pacjentów z
chorobami zakaźnymi. Świdnickie pogotowie
posiada dwa zamgławiacze, z czego jedenjest już
mocnowyeksploatowany. 

Nowy opryskiwacz może szybko pokryć du-
żą powierzchnię środkiem dezynfekującym.
Dzięki zastosowaniu technologii elektrostatycz-
nej, środek "owija się" wokół przedmiotów, do-
cierając w ten sposób do zakamarków do których
praktycznie nie można dotrzeć używając trady-
cyjnych metod. Profesjonalny plecak do bez-

przewodowego oprysku elektrostatycznego
pozwala zdezynfekować powierzchnie do
1200 metrów. Płyny dezynfekujące dedyko-
wane do urządzeń są bezzapachowe, biodegra-
dowalne, nie zawierają alkoholu i chloru. Są
one całkowicie bezpieczne i bardzo wydaj-
ne.Nie ma nieprzyjemnego zapachu i w kilka
minut po dezynfekcji można wracać do pomie-
szczeń, czy też pojazdów. Po dezynfekcji
przedmioty nie wymagają płukania lub wycie-
rania .Kluczowa w użyciu urządzeń Victory
Innowations jest oszczędność czasu i obniże-
nie kosztów. Testy potwierdzają, że system
elektrostatyczny jest o 70% szybszy i zużywa
o 65% mniej środka dezynfekującego niż trady-
cyjny opryskiwacz. 

Dystrybutorem urządzeń w Polsce jest firma
Green Cleanic z Wałbrzycha. 

ŚWIDNICKA KAMPANIA
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W RODZINIE
Jak wynika z badań społecznych, w czasie

pandemii problem przemocy domowej w dobie
kwarantanny i izolacji przybiera na sile. Szcze-
gólnie narażone na przemoc są kobiety i dzieci,
dlatego też Świdnica aktywnie włącza się w róż-
ne działania edukacyjne i profilaktyczne w tej
dziedzinie.

25 listopada został uznany Międzynarodo-
wym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Ko-
biet,zaś 10 grudnia - Międzynarodowym Dniem
Praw Człowieka.Od kilku lat na całym świecie
prowadzona jest Kampania 16Dni Przeciw Prze-
mocy ze względu na płeć. Tak wyznaczone dni
mają na celu podkreślenie, że prawa kobiet są
niezbywalnąi integralną częścią praw człowieka,
a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw
człowieka, a nie sprawą prywatną. Uczestnicząc
w tej kampanii miasto Świdnica również chce
zwrócić uwagę na istotny problem społeczny,
jakim jest przemoc w rodzinie, przemoc wobec
kobiet.

Wstępem do obchodów było przeprowadze-
nie w październiku szkolenia dla nauczycieli w
ramach warsztatu "Przyjaciele Zippiego". Nastę-
pnieprogram był realizowany w szkołach i przed-

ciąg dalszy ze str. 5
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szkolach wśród dzieci w wieku 6 i 7 lat."Przyja-
ciele Zippiego" to międzynarodowy program
promocji zdrowia psychicznego, który kształ-
tuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u
małych dzieci. Uczy różnych sposobów radze-
nia sobie z trudnościami i wykorzystywania
nabytych umiejętności w codziennym życiu
oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.
Nie koncentruje się on na dzieciach z konkret-
nymi problemami czy trudnościami, ale pro-
muje zdrowie emocjonalne wszystkich małych
dzieci. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych
przez nauczyciela lub wychowawcę. Program
został zbudowany na założeniu, że małe dzieci
można nauczyć radzenia sobie z problemamii
trudnościami, dzięki czemu będą lepiej fun-
kcjonowaćw młodości i w życiu dorosłym, ko-
rzystając z tych umiejętności. 

Od 25 listopada na przystankach autobuso-
wych będzie można oglądać plakaty z zakresu
profilaktyki przemocy w rodzinie oraz podziwiać
iluminację świetlną w Rynku poświęconą kampa-
nii. Niestety, z uwagi na sytuację epidemiczną,
cieszące się dużym zainteresowaniem wśród ko-
biet warsztaty z samoobrony zostaną przełożone
na późniejszy okres. 

Pod dużym znakiem zapytania stoi uliczna
akcja pn. "Biała wstążka" mająca na celu edu-
kację i zwrócenie uwagi na zjawisko przemo-
cy.

"MAM TĘ MOC! JESTEM EKO" 
KONKURS

Miasto Świdnica wspólnie z Fundacją Ładne
Historie przygotowało ekologiczny konkurs pla-
styczny dla uczniów klas III świdnickich szkół
podstawowych.

Śmieci to poważna sprawa,
tym razem będzie to jednak zabawa.
Wykonaj z odpadów pracę plastyczną,
niech przyjmą nietypową formę artystyczną.
Obrazek, kolaż, rzeźba czy makieta
to dzieło ze śmieci może być rakieta!
Puszki, papierki, plastikowe torebki,
to ciekawszy materiał może być niż kredki.
Wykonaj oryginalną pracę plastyczną (forma

dowolna: obrazek, rzeźba, makieta, kolaż, przed-
miot użytkowy) używając odpadów wtórnych
(papier, plastik, metal). W konkursie liczy się
przede wszystkim samodzielne działanie, orygi-
nalny pomysł, precyzyjne wykonanie i kreatyw-
ne zastosowanie śmieci.

www.expressem.eu www.expressem.eu

Siedlimowic, gdzie odnajdziemy prawdzi-
wą perłę na szlaku zabytków techniki - Młyn
Gospodarczy z 1840 roku, w którym do dnia
dzisiejszego produkuje się mąkę przy użyciu
oryginalnych maszyn i technik. Obiekt moż-
na zwiedzać. Naprzeciwko młyna odnaj-
dziemy również bardzo urokliwe ruiny pała-
cu, którego początku sięgają XVI wieku.
Zawracamy na początek wsi, skręcamy w
lewo i kontynuujemy podróż na południe
przez Gołaszyce, Śmiałowice i Panków. Do-
cieramy do Wierzbnej, gdzie przy ulicy
Czarnej zachowała się kamienna wieża wod-
na z XVII wieku o wysokości ponad 30
metrów. W czasie swojej świetności dostar-
czała drewnianym rurociągiem wodę do po-
bliskiego majątku klasztornego. Z Wierzb-
nej przez Wiśniową i Sulisławice udajemy
się w kierunku Świdnicy korzystając z nowo
wybudowanych ścieżek rowerowych. Po
minięciu wysypiska śmieci możemy nieco
nadłożyć drogi i skręcić w lewo. Przed wjaz-
dem na teren oczyszczalni ścieków znajdzie-
my najbardziej osobliwą atrakcję Świdnicy
- figurę mężczyzny załatwiającego potrzebę
fizjologiczną - przez jednych zwany "Bol-
kiem Myślicielem" przez innych po prostu
"Srającym Chłopkiem". Po minięciu rogatek
miasta jedziemy ulicami Kazimierza Wiel-
kiego, Stęczyńskiego, Łączną, Wrocławską,
Nadbrzeżną, Miłego Dnia, Śląską i Pionie-
rów Świdnickich - docieramy nad Zalew
Witoszówka, skąd rozpoczynaliśmy podróż.

źródło: um.swidnica.pl

Gmina Świdnica
ciekawe miejsca i zabytki

Boleścin
Nazwa miejscowości pochodzi od założy-
ciela tej wsi - Bolety. Boleścin oznacza za-
tem wieś Bolety, co może być także zdrob-
nieniem od imienia Bolesław i pojawia się
po raz pierwszy w r. 1193. Boleścin także
uiszczał dziesięcinę klasztorowi Kanoników
Regularnych na Piasku, co potwierdzają pa-
pież Celestyn III i w 1223r. biskup wrocła-
wski Wawrzyniec.

ciąg dalszy na str. 8

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo

NYYC  AY LD TE E
RM NAI A

TM YE W

D NA EK JA

www.akupunktura.org.pl



8www.expressem.eu www.expressem.eu

Zrób zdjęcie swojego dzieła i wyślij wraz z
imieniem i nazwiskiem autora na adres: zapi-
sy@ladnehistorie.pl do dnia 10 grudnia 2020.

Każdy uczestnik otrzyma eko upominek, a
osoby wyróżnione nagrody specjalne.

Przed wysłaniem prac prosimy o zapoznanie
się z regulaminem konkursu, który znajduje się
na stronie https://ladnehistorie .pl/mam-te-moc-
konkurs/ oraz pobranie zgody opiekuna na udział
dziecka w konkursie i wysłanie wraz ze zgłosze-
niem (zdjęcie lub skan).

Pokaż światu swoją SuperEKOmoc!
Projekt jest realizowany przez Urząd Miasta

Świdnica dzięki dofinansowaniu ze środków Ko-
misji Europejskiej we współpracy z Fundacją
Ładne Historie.

KOLEJNA DROGA POWIATOWA 
W WYREMONTOWANA

24 listopada odbył się oficjalny odbiór kolej-
nego wyremontowanego odcinka drogi będącej
pod zarządem powiatu. Tym razem przebudowie
został poddany prawie 3 km. odcinek drogi po-
wiatowej 2882D, na odcinku Złoty Las - Dzieć-
morowice.

W ramach przebudowy wykonano między
innymi frezowanie ist-
niejącej nawierzchni,
budowę zjazdów, budo-
wę kanalizacji deszczo-
wej, wzmocnienie pod-
łoża nawierzchni, uło-
żenie warstwy wiążącej
i ścieralnej, ułożenie po-
boczy oraz ustawienie
krawężnika i wykona-
nie oznakowania pozio-
mego i pionowego. Cał-
kowity koszt inwestycji
to prawie 3 mln 200 tys.
zł, z czego 50% stano-
wiło dofinansowanie z
Funduszu Dróg Samo-
rządowych, reszta kwo-
ty to wkład własny Po-
wiatu Świdnickiego.

W odbiorze uczest-
niczyli Starosta Świdni-
cki Piotr Fedorowicz,
Zastępca Wójt Gminy
Świdnicy Bartłomiej
Strózik, Dyrektor Służ-
by Drogowej Powiatu
Świdnickiego Marek
Olesiński oraz przedsta-
wiciele SDPŚ i główne-
go wykonawcy.

***
Korzys tając ze

sprzyjającej aury Służ-
ba Drogowa Powiatu
Świdnickiego przepro-
wadza ostatnie remonty
na drogach podległych

Powiatowi Świdnickiemu. W ostatnim czasie
oficjalnie oddano do użytku dwa nowo wyre-
montowane odcinki dróg na trasie 2892 D Bu-
ków - granica powiatu i 2794 D Jugowa - Dobro-
mierz.

W pierwszym przypadku remontowi został
poddany odcinek drogi o długości 0,670 km. a
zakres prac obejmował, między innymi: frezo-
wanie istniejącej nawierzchni, oczyszczenie me-
chaniczne nawierzchni drogowej, skropienie na-
wierzchni emulsją asfaltową, ułożenie warstwy
wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowe-
go oraz wykonanie odwodnienia. Całość prac
zamknęła się w kwocie 276 tys. zł.

Remont drogi powiatowej 2794 D, na odcin-
ku Jugowa - Dobromierz, wykonany został przy
współfinansowaniu ze środków z Funduszu
Dróg Samorządowych. Zakres wykonanych prac
obejmował: wzmocnienie podłoża, wymiana
podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej z mie-
szanki mineralno-bitumicznej, wykonanie war-
stwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfalto-
wej, odmulenie rowów, wykonanie poboczy,
przebudowa zjazdów na pola, przebudowa prze-
pustów oraz wykonanie oznakowania pionowe-
go i poziomego. Długość wyremontowanego od-
cinka to 2,27 km a całkowity koszt remontu to 1
mln 895 tys. zł. Wartość ministerialnego wspar-
cia wyniosła 50% całości zadania.

FUNDUSZE UNIJNE 
Na co powiat wydawał środki europejskie?
Zapowiedź planu weta Polskiego rządu dla

budżetu Unii Europejskiej jest bardzo niepoko-

ciąg dalszy ze str. 7
Boleścin, ze względu na swoje położenie na
starożytnej drodze z północy na południe, z
Legnicy do Krakowa i bliskości ze Świdnicą
rozwijał się prężnie. Kres temu położyła
wojna trzydziestoletnia (1618-1648), która
doprowadziła do totalnego zniszczenia wsi.
Ponieważ wojnę przeżyło niewielu miesz-
kańców wsi, do odbudowy Boleściwa zabra-
no się dopiero wiele lat po wojnie i to za
sprawą rodziny Schulzów. Heinrich von
Schulz, burmistrz Świdnicy, jako właściciel
Boleścina, odbudował wieś, a żona jego sy-
na Johanna Heinricha von Scholtz, szlachci-
ca i konsula Świdnickiego , ufundowała dla
nielicznych katolików nawy kościół, wznie-
siony w r. 1675 i poświęcony św. Józefowi,
który pod koniec XIX w. podupadł w całko-
witą ruinę. Po jego rozebraniu wybudowa-
no, nowy kościół murowany.
Obecna budowla wzniesiona została w 1909
roku (data czytelna na chorągiewce) w miej-
scu ewangelickiego, drewnianego kościoła.
Wcześniejsza świątynia wzniesiona w kon-
strukcji drewnianej, odnotowana w inwenta-
rzu Lutscha, ufundowana została w 1536
roku przez braci Wiganda i Hansa von Sa-
chenkirch dla gminy ewangelickiej. W 1785
roku budowla ta określona została jako "Ka-
pelle" . Do roku 1945 kościół w Boleścinie
należał do Gogołowa, jako kościół filialny,
a ten z kolei, jako Mater adiuncatae, obsłu-
giwany był przez proboszcza w Wirach.
Wnętrze kościoła odmalowano w r. 1990.
Obecna budowla o formach neoromańskich
jest założona na planie prostokąta z salowym
wnętrzem i pięciobocznie zamkniętym prez-
biterium. Od południa przylega kaplica na
planie kwadratu, od północnego wschodu -
zakrystia na planie litery "L". Nawa kryta
jest dachem czterospadowym z drewnianą
sygnaturką, prezbiterium dachem dwuspa-
dowym. Mur otaczający cmentarz przyko-
ścielny pochodzi z okresu przebudowy obe-
cnej świątyni. Na jego licu umieszczono po-
chodzące z poprzedniego kościoła płyty epi-
tafijne.

***
Zespół pałacowy znajduje się w południo-
wej części miejscowości, w rozwidleniu

http://www.bojero.com.pl


jącą wiadomością dla przyszłości polskich samo-
rządów. Pozyskiwane przez JST środki unijne
stanowią znaczną część naszych budżetów i po-
zwalają nam na realizację bardzo wielu przedsię-
wzięć inwestycyjnych i społecznych. 

Od 2004 roku, czyli od momentu wejścia do
struktur unijnych, do Powiatu Świdnickiego tra-
fiło łącznie ponad 250 milionów złotych (co
stanowiło średnio 2 roczne budżety powiatu od
2004 roku). Dodać warto, że w ramach własnych
budżetów Powiat Świdnicki, w miarę swoich
możliwości, przeznaczał rok rocznie na inwesty-
cje ok. 5-7% środków własnych, co stanowiło
kwoty od 5 do 8 mln zł. Przy kwocie 250 mln zł.
pozyskanych z UE kwoty wydatków własnych,
uwzględniające możliwości Powiatu Świdnic-
kiego, nie wyglądają imponująco - dodaje Staro-
sta Świdnicki Piotr Fedorowicz.

Największe wsparcie skierowane zostało na
rynek pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Świdni-
cy od 2006 roku otrzymał unijne wsparcie na
poziomie ponad 75 mln zł.

Środki wydatkowano na realizację 19 pro-
jektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych. W 2020 roku PUP rozdyspono-
wywał środki na wsparcie udzielane przedsię-
biorcom i organizacjom pozarządowym na
podstawie ustawy o COVID-19, środki unijne
przeznaczone na wsparcie w ramach COVID-19
to kwota 20 mln zł.

Bardzo duże znaczenie środki unijne miały
dla powiatowej oświaty, inwestycji oraz służby
zdrowia. Już w pierwszym okresie programowa-
nia 2004 - 2007 Powiat Świdnicki pozyskał kwo-
tę ponad 13 mln zł w tym na oświatę 5 mln i kwotę
3 mln zł na programy stypendialne. Łącznie na
oświatę pozyskano ponad 45 mln złotych. Środki
te przeznaczone zostały na modernizację i uzu-
pełnienia bazy dydaktycznej w nowoczesny
sprzęt do nauki czy dostosowanie systemów

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy.

W ramach wsparcia unijnego powiat prze-
prowadził inwestycje termomodernizacyjne pla-
cówek oświatowych Zespołu Szkół Mechanicz-
nych, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzi-
cach i budynku Powiatowego Biura Geodezji i
Katastru. Wszystkie inwestycje termomoder-
nizacyjne opiewały na kwotę prawie 5 mln zł.

Środki unijne miały olbrzymi wkład w na-
szym powiecie przy realizacji zadań drogowych,
w latach 2004 - 2007 na przebudowę drogi nr
3396 D na odcinku Mielęcin - Łażany pozyskano
kwotę ponad 5 mln zł. Kluczową i sztandarową
inwestycją drogową Powiatu Świdnickiego była
budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku
pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódz-
ką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy. W
ramach inwestycji wybudowano betonową jezd-
nię o długości ponad 13 km. wraz z 5 obiektami
inżynieryjnymi: 3 wiadukty, 1 most i 1 estakada.
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego wyniosło ponad 50 mln zł.

Kolejną jednostką powiatową, do której po-
płynął szeroki strumień unijnych funduszy to
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru, który na
programy scalania gruntów oraz rozwój Platfor-
my Elektronicznych Usług Geodezyjnych pozy-
skał kwotę prawie 29 mln zł.

Beneficjentem środków unijnych była rów-
nież powiatowa służba zdrowia, w 2005 roku
pozyskano pierwsze fundusze na zakup karetki
pogotowia w kwocie 226 tys. zł. Także świdnicki

Szpita l  "Latawiec"
aktywnie uczestniczył
w wykorzystywaniu
środków pochodzących
z Unii Europejskiej. W
latach 2008 - 2020 szpi-
tal pozyskał łączną kwo-
tę ponad 13 mln zł. Środ-
ki te przeznaczone zo-
stały na zakup sprzętu i
oprogramowania, two-
rzenie platform e-usłu-
gowych, rozbudowę i
modernizację SOR-u
oraz zakup rezonansu
magnetycznego i innego
s p e c j a l i s t y c z n e g o
sprzętu medycznego.

Powiat w ramach
wsparcia unijnego reali-
zował również projekty
transgraniczne Republi-
ka Czeska - Rzeczpo-
spolita Polska związane
z promocją regionów i
wymianą kulturalną na
kwotę 386  741 tys. zł
oraz polsko-niemieckie
projekty wymian miesz-
kańców powiatów part-
nerskich z zakresu edu-
kacji, kultury, historii,
sztuki, pielęgnowania
tradycji, współpracy
partnerskiej. Na te pro-
jekty uzyskano dofinan-
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dróg prowadzących do Dzierżoniowa i Ma-
kowic.
Rezydencja wzniesiona została na przełomie
XVIII i XIX wieku przez von Czettritzów.
Boleścin - rezydencjaNa zachodniej elewa-
cji pałacu znajduje się kartusz herbowy rodu
von Reichenbach-Goschtz, kolejnych wła-
ścicieli Boleścina. Pałac jest budowlą dwu-
kondygnacyjną, założoną na planie prosto-
kąta, z wejściem prowadzącym przez ganek
znajdujący się od strony dziedzińca. Przed II
wojną światową folwark nastawiony był na
hodowlę bydła. Po wojnie w pałacu mieściła
się szkoła podstawowa, obecnie pałac pełni
funkcje mieszkalne i biurowe.
źródło: gmina.swidnica.pl

źródło: gmina.swidnica.pl
**********************************
Wybrane...

ON_LINE__ - STREAMING SPEKTA-
KLU DLA RODZIN Z DZIEĆMI
28 listopada 2020, godz.16:00
Wstęp wolny
Streaming spektaklu dla rodzin z dziećmi
"_on_line__" kolektywu Holobiont wraz ze
wspólną zabawą - zapraszamy całe rodziny!
Zapraszamy na cyfrowe pokazy spektaklu
interaktywnego dla rodzin z dziećmi w wie-
ku 5-7 lat wraz ze wspólną zabawą prowa-
dzoną przez nasz zespół. Będziemy razem
rysować i tańczyć ONLINE!
Cyfrowe pokazy spektaklu odbywają się w
ramach programu TEATR POLSKA Insty-
tutu Teatralnego.
Informacje praktyczne:
Zapraszamy do udziału we wspólnej zaba-
wie - tym razem przez Internet!
Pokaz spektaklu i zabawa odbędą się
28.11.20 r. o godzinie 16.00.
Zapraszamy rodziców i opiekunów z dzieć-
mi w wieku 5-7 lat do aktywnego udziału w
wydarzeniu - będziemy razem oglądać, a
potem rysować i zostawiać kolorowe ślady
ruchu na papierze.
Rodziny, które zapiszą się na spektakl, otrzy-
mają od nas podarunek - pastele i papier,
którego będziemy używać w trakcie zabawy.
Zestaw będzie do odbioru w Świdnickim
Ośrodku Kultury do dnia 27.11.20 r.
Ponadto, każda rodzina otrzyma link do za-
logowania się na platformę. W wyznaczo-
nym czasie będą czekać tam nasi tancerze,
którzy opowiedzą o spektaklu i pokażą zare-
jestrowane fragmenty przedstawienia, a
później poprowadzą wspólną zabawę. Bę-
dziemy razem rysować i zostawiać kolorowe
ślady ruchu na papierze.

Żeby wziąć udział w spektaklu i zabawie,
trzeba mieć:
◆ komputer z dostępem do internetu, żeby

była możliwość połączenia się na plat-
formie cyfrowej;

◆ działające głośniki;
◆ strój, który można pobrudzić pastelami;
◆ niedużą, wolną przestrzeń w pokoju, na

której można położyć papier do rysowa-
nia;

◆ energię do wspólnej zabawy!

www.expressem.eu
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sowanie w kwocie 168 499 tys. zł.
Sporo ponad ćwierć miliarda złotych!
To kwota środków unijnych, które trafiły do

Powiatu Świdnickiego na wsparcie oświaty, in-
westycji, zdrowia i polskiej wsi. W Polsce jest
prawie 380 powiatów, w tym miast na prawach
powiatów, które również w stopniu mniejszym
lub większym takie środki pozyskują. Przypo-
mnę, że mówimy tylko o samorządach powiato-
wych, nie uwzględniając samorządów gminnych
i wojewódzkich , z których zwłaszcza te ostatnie
pozyskują środki unijne na znacznie wyższym
poziomie niż powiaty. To pokazuje, jak ważne są
środki pochodzące z Unii Europejskiej dla pol-
skich samorządów. Bez nich rozwój polskiej sa-
morządności i inwestycje dla obywateli nie by-
łyby możliwe. Sugestie, że polski budżet i budże-
ty samorządów, zwłaszcza w dobie pandemii,
poradzą sobie bez środków UE, które to rzekomo
są wyłącznie dodatkiem do krajowych funduszy,
są wypowiedziami nieodpowiedzialnymi. My-
ślę, że potwierdzi to każdy samorządowiec -
podsumowuje Starosta Świdnicki Piotr Fedoro-
wicz.

Środki unijne płynęły do samorządu powia-
towego jeszcze przed przystąpieniem do struktur
unijnych. Przed 2004 rokiem powiat czerpał fun-
dusze z takich projektów jak PHARE, SAPARD.
Tylko z tych programów, przed przystąpieniem
do Unii Europejskiej, Powiat Świdnicki pozyskał
kwotę prawie 0,5 mln zł.

OŚRODEK POMOCY
KRYZYSOWEJ POMAGA ZDALNIE

Masz problem, potrzebujesz porozmawiać?
Może potrzebny Ci radca prawny? Ośrodek In-
terwencji Kryzysowej działający przy Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie oferuje pomoc.
W czasie pandemii odbywa się ona zdalnie.

Zainteresowane osoby mogą dzwonić pod
numer telefonu 74 856 58 15 i umówić się na
rozmowę z interesującym nas specjalistą. Specja-
lista oddzwoni w takcie swojego dyżuru. Przy-
pomnijmy, że w poniedziałki dyżuruje radca pra-
wny, we wtorek, środę i piątek - psycholog, na-
tomiast w czwartek dyżuruje pedagog. Istnieje
też możliwość kontaktu z wybranym specjalistą
za pomocą formularza zgłoszeniowego ze strony
http://www.media.zaufania.pl  Wówczas opisa-
ny problem trafi bezpośrednio do wybranego
eksperta. Zachęcamy do kontaktu.

W MDK...

XXIX PRZEGLĄD PIOSENKI
TURYSTYCZNEJ I EKOLOGICZNEJ 

WYNIKI
22 listopada 2020  r. w odbyło się podsumo-

wanie XXIX Przeglądu Piosenki Turystycznej i
Ekologicznej. Jury w składzie :

1. Ewa Tyszkiewicz - nauczyciel muzyki,
instruktor śpiewu

2. Sławomir Pijanowski- nauczyciel muzyki,
instruktor wokalny, muzyk instrumentalista
MDK Kutno

3. Tadeusz Szarwaryn - Profesor Oświaty,
muzyk, autor tekstów dla dzieci i młodzieży

postanowiło przyznać nagrody następują-
cym wykonawcom:

GRAND PRIX 
- Zespół "Iniemamocne" - Młodzieżowy

Dom Kultury w Bolesławcu
NAGRODY (soliści):
1. Wiktoria Eliaszewicz- Szkoła Podstawo-

wa nr 4 w Bolesławcu
2. Elżbieta Stachura  - Studio Piosenki i Tań-

ca FART w Bielawie
3. Aleksandra Juchniewicz - Szkoła Podsta-

wowa nr 58 w Szczecinie
WYRÓŹNIENIA (soliści):
1. Sara Niemczyk - Szkoła Podstawowa w

Porażu
2. Julia Węgłowska- Młodzieżowe Centrum

Kultury w Legnicy
3. Lena Sikora- Szkoła Podstawowa nr 37 w

Szczecinie
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Zapisy na spektakl przez: https://docs.go-
ogle.com/forms/d/e/1FAIpQLSespKygFm
fUJS0x5HhvwV16fuwFSfv2y5cJQyfiNPJ
-vHxppA/viewform
(konieczne jest podanie adresu e-mail, na
który przyjdzie link do logowania się na
platformę online).
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.
O spektaklu "_on_line__" kolektywu Holo-
biont:
"_on_line__" to interkatywny spektakl Ko-
lektywu Holobiont dla rodzin z dziećmi w
wieku 5 - 7 lat. 
Biegając, chodząc, stojąc, siedząc, leżąc,
turlając się, podskakując. Rodzinnie, w gru-
pie rówieśników lub samemu. W pionie, w
poziomie, na ziemi i w powietrzu. W takt
muzyki lub wsłuchując się we własny rytm.
Jaki rysunek na papierze może powstać dzię-
ki tym różnym rodzajom ruchu? 
"_on_line__" jest spektaklem zgłębiającym
temat śladu ruchu, który uczestnicy wraz z
performerami tworzą poprzez własny taniec.
Powstałe wielkoformatowe prace będą ule-
gały transformacji na oczach i z aktywnym
udziałem widzów. Tak skonstruowane wy-
darzenie może stać się twórczą okazją do
zacieśniania więzi między dziećmi i opieku-
nami oraz do niecodziennego spotkania ze
sztuką.
Czas trwania spektaklu: 45 minut 
Choreografia: kolektyw Holobiont (Ale-
ksandra Bożek-Muszyńska, Hanna Bylka-
Kanecka) kreacja i wykonanie: Aleksandra
Bożek-Muszyńska / Hanna Bylka-Kanecka,
Dana Chmielewska, Paweł Grala 
Realizacja techniczna: Łukasz Kędzierski
konsultacja świateł: Joanna Leśnierowska
muzyka/collage: Józef Buchnajzer oprawa
graficzna: Michał Łuczak zdjęcie promocyj-
ne: Jakub Wittchen produkcja: Art Stations
Foundation by Grażyna Kulczyk partner
projektu: Społeczne Przedszkole Lipowa
Alejka projekt dofinansowany z budżetu
Miasta Poznania podziękowania dla Arno
Stern i Segni Mossi collective menadżerka:
Karolina Wycisk / Performat Production
Uwaga! W przestrzeń spektaklu wchodzimy
bez butów, dlatego 
prosimy, żeby wszyscy widzowie mieli na
stopach skarpetki. Pastele, których będzie-
my używać, zostawią ślady nie tylko na pa-
pierze, dlatego zachęcamy do zabrania ze
sobą stroju na przebranie - najlepiej wygod-
nego i niekrępującego ruchów. 
www.artstationsfoundation5050.com 
www.holobiont.pl 
www.performat-production.com 
Pokazy spektakli odbywają się w ramach
programu TEATR POLSKA realizowanego
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Ra-
szewskiego ze środków Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. 
www.teatrpolska.pl 
www.facebook.com/TeatrPolska 

Kolektyw Holobiont 
Kolektyw Holobiont tworzą: performerka i
choreografka Aleksandra Bożek-Muszyń-
ska oraz teatrolożka i choreografka Hanna
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4. Natalia Kubiak- Studio Piosenki i Tańca
FART w Bielawie

5. Justyna Sitarek- Liceum Ogólnokształcą-
ce w Strzegomiu

6. Milena Laskowska
7. Klaudia Kutyba- Młodzieżowy Dom Kul-

tury im M. Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy
NAGRODY: DUETY I ZESPOŁY:
1.  Zespół "Four Team"-  Młodzieżowy Dom

Kultury im M. Kozara-Słobódzkiego w Świdni-
cy

2. Zespół "Fama" - Studio Piosenki i Tańca
FART w Bielawie

Nagroda Fundacji Młodzi Artyści
-  Lena Szydłowska - Młodzieżowy Dom

Kultury im M. Kozara-Słobódzkiego w Świdni-
cy

Nagroda Specjalna Koła PTTK "ToTuTo-
Tam" MDK Świdnica

- Klaudia Kutyba
Nagroda Specjalna Koła PTTK Pszczoły i

Trutnie Zarządu PTTK w Świdnicy
- Alicja Weigelt

ŚWIĄTECZNY PRZEGLĄD
PIOSENKI I WIERSZA ONLINE 

W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA"
Zapraszamy wszystkich uczestników zajęć

stałych MDK do wzięcia udziału w Świątecznym
Przeglądzie Piosenki i Wiersza Online W Dzień
Bożego Narodzenia".

Konkurs rozstrzygnięty będzie w następują-
cych kategoriach:

I prezentacja wokalna
II prezentacja instrumentalna
III prezentacja teatralna
Zgłoszenia wraz z nagraną prezentacją nale-

ży dostarczyć do dnia 13 grudnia 2020r. na adres

email: dzialimprez@mdk.swidnica.pl lub bezpo-
średnio do działu imprez na nośniku pendrive.

W MBP...

LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wiel-

kimi krokami. A już 6 grudnia obchodzimy w
Polsce mikołajki.

Tego dnia dzieci dostają swoje wymarzone
prezenty. W tym roku chcielibyśmy zapropono-
wać dzieciom w wieku 3-10 lat udział w konkur-
sie na "List do św. Mikołaja".

Liczy się forma oraz zawartość listu (na przy-
kład rysunki, teksty). Przygotuj wraz z dzieckiem
wyjątkowy plastyczny list do św. Mikołaja (do-
wolną techniką plastyczną) - namalujcie, nary-
sujcie, wyklejcie bądź wykorzystajcie programy
graficzne - a skan, zdjęcie lub pracę wykonaną w
formie elektronicznej wyślijcie do nas.

Prace w formie skanu, bądź zdjęcia prosimy
przesłać do 7 grudnia 2020 roku na adres:
oddz@mbp.swidnica.pl (wraz załączoną zgodą
na przetwarzanie danych osobowych). Wiado-
mość prosimy zatytułować "List do św. Mikoła-
ja".

Wyniki konkursu ogłosimy na stronie inter-
netowej biblioteki oraz na naszych fanpegach 18
grudnia 2020 r., tego dnia nagrodzone prace zo-
staną tam opublikowane.
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Bylka-Kanecka. Ich obszarem zaintereso-
wań są interdyscyplinarne projekty wielo-
pokoleniowe. Łącząc taniec eksperymental-
ny, sztuki wizualne i muzykę, artystki two-
rzą spektakle interaktywne i prowadzą war-
sztaty adresowane do rodzin z dziećmi.
Wszystkie prace kolektywu opierają się na
założeniu, że każdy uczestnik spektaklu -
niezależnie od wieku i doświadczenia - jest
w pełni kompetentnym odbiorcą sztuki. Ar-
tystki, obserwując twórcze i różnorodne
zaangażowanie widzów, badają możliwości
pogłębiania długotrwałych relacji poprzez
sztukę. Na dziecięcej scenie tańca zadebiu-
towały spektaklem interaktywnym "DO-
oKOŁA" (2017, Art Stations Foundation,
Poznań). Kolejne prace kolektywu to "Księ-
życowo" (2018, Teatr Ochoty, Warszawa),
"_on_line__" (2018, Art Stations Founda-
tion, Poznań), "Gdzie kształty mają szyje"
(2019, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań).
Ich spektakle były dotychczas prezentowane
na najważniejszych festiwalach związanych
ze sztuką dla dzieci w Polsce. 

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA 
- on-line - 
23-28 listopada 2020

Cztery Żywioły Słowa to wydarzenie lite-
rackie mające na celu ukazanie poprzezciąg dalszy na str. 12
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Nagrody będą czekały na zwycięzców w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy (wy-
dawane będą po wcześniejszym umówieniu) lub
zostaną rozesłane pocztą.

UBIERZ CHOINKĘ
I WYGRAJ NAGRODY

Aby wziąć udział w zabawie należy:
- Wysłać zdjęcie swojej udekorowanej cho-

inki na adres: sekretariat@mbp.swidnica.pl do
28 grudnia 2020 r., w tytule wpisać hasło: CHO-
INKA oraz imię i nazwisko, do wiadomości do-
łączyć zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych (załącznik nr 1).

- Każde zdjęcie zostanie umieszczone na
stronie biblioteki oraz naszych fanpegach.

- Zwycięzca zostanie nagrodzony i poinfor-
mowany, o tym fakcie drogą mailową (na adres,
z którego nadesłał zdjęcie).

- Zwycięzcę ogłosimy 4 stycznia 2021 r. na
stronie biblioteki.

Każdy, z Was może wygrać! Zachęcamy do
zabawy!

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
13.11.2020r. godz. 15.15 

Operator monitoringu miejskiego zauważył,
że w holu dworca PKP mężczyzna przy po-
mocy jakiegoś narzędzia próbuje wydobyć
monety z kasetki od drzwi wejściowych do
WC. Interweniujący strażnicy ujęli mężczy-
znę, który jak się okazało, uszkodził widel-
cem kasetkę. W związku ze zniszczeniem
mienia i usiłowaniem kradzieży dalsze czyn-
ności prowadzić będzie Policja.

13.11.2020r. godz. 15.39 
Operator monitoringu miejskiego zauważył,
że kierowca samochodu Renault chcąc omi-
nąć system i przechytrzyć operatora obsłu-
gującego tzw. słupek wjechał do Rynku ła-
miąc wszelkie zasady i przepisy. Kierowca
wjechał do Rynku od strony ulicy Francisz-
kańskiej nie stosując się do kilku znaków w
tym znaku B-2 "zakaz wjazdu".  Zabezpie-
czono zapis monitoringu z przebiegu incy-
dentu. Ustalono zarówno numery rejestra-
cyjne pojazdu jak wizerunek sprawcy wy-
kroczenia. Prowadzone czynności wyjaśnia-
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ciąg dalszy ze str. 9słowo - pisane, czytane, mówione - związ-
ków literatury z innymi dziedzinami sztuki,
ich wzajemnych wpływów i inspiracji, które
angażuje różne środowiska artystyczne.
W tym roku postaraliśmy się znaleźć dla
Żywiołów nową formułę, w ramach której
nie rezygnując z ich założeń i realizując
zaplanowaną misję, w bezpiecznych warun-
kach będziemy mogli opowiadać o literatu-
rze i jej rozmaitych kontekstach.
Zapraszamy na wydarzenia on-line.
"Dyktanda czyli w jaki sposób wujek Sta-
szek wówczas Michasia - dziś Michała -
uczył pisać bez błędów"
"Dyktanda" to zbiorek utworów Stanisława
Lema, który powstał w roku 1970 jako po-
moc w nauce ortografii sporządzona dla sio-
strzeńca żony pisarza, Michała Zycha. Dy-
ktanda, wydane po raz pierwszy w roku
2001 ze starego brulionu, są pełne absurdal-
nego dowcipu, stanowią też erupcję fanta-
stycznej, czasem okrutnej wyobraźni i moż-
na je porównać z rysunkami i tekstami kla-
syka czarnego humoru, Rolanda Topora.
Dyktanda przeczytają aktorzy związani ze
Świdnicą:
◆ ROLNICY 

- Mateusz Baran /26.11.2020/
◆ PADALEC 

- Juliusz Chrząstowski /27.11.2020/
Codziennie o godz. 11.00 dyktanda będą
udostępnianie na stronach www.czteryzy-
wiolyslowa.pl, www.sok.com.pl, portalu
Facebook oraz na kanale YouTube Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury.
"Literacko z
- Mariolą Mackiewicz /26.11.2020/
Zaproszone osoby opowiedzą o wybranych
przez siebie książkach, a także zaprezentują
własne oryginalne sposoby czytania lektur
oraz wskażą, jak literatura łączy się z życiem
i odnosi się do naszych doświadczeń.
Codziennie o godz. 17.00 rozmowy będą
udostępnianie na stronach www.czteryzy-
wiolyslowa.pl, www.sok.com.pl, portalu
Facebook oraz na kanale YouTube Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury
Ćwiczenia z tłumaczenia to propozycja dla
wszystkich, którzy ciekawi są kulisów war-
sztatu tłumacza literatury, lub uczą się języka
francuskiego. Na przykładzie szalonej po-
wieści "Zazi w metrze" Raymonda Queneau
i jej polskich wcieleń Krzysztof Dix opowie
o specyfice przekładania literatury pięknej i
rodzajach problemów, z jakimi tłumacz mu-
si mierzyć się w swojej pracy.
27 listopada o godz. 17.00 lekcja zostanie
udostępniona na stronach www.czteryzy-
wiolyslowa.pl, www.sok.com.pl, portalu
Facebook oraz na kanale YouTube Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury.

Plenerowa wystawa "Poezja rzeczywisto-
ści" - świdnicki Rynek
Wulgarny napis, polityczne hasło, wyzwi-
sko, zawieszone w próżni domysłu pojedyn-
cze słowo, jakaś absurdalna myśl - widzimy
je wszędzie dokoła nas, raz na jakimś frag-
mencie muru, który ostał się przed wyburze-
niem, raz na kolejowym wiadukcie, raz na
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jące doprowadzą zapewne do ukarania
sprawcy za popełnione wykroczenie.

14.11.2020r. godz. 14.45
 Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie mieszkańca ul. Prądzyńskie-
go dotyczące wycieku jakichś płynów spod
zaparkowanego pojazdu. Jak ustalono w
pojeździe prawdopodobnie celowo zostały
uszkodzone przewody hamulcowe. Trwają
czynności wyjaśniające.

15.11.2020r. godz. 7.45 
Patrol straży miejskiej w czasie służby na ul.
Grodzkiej zauważył, że na chodniku leży
mężczyzna. Okazało się, że jest to osoba
bezdomna, mężczyzna był trzeźwy ale miał
kłopoty z oddychaniem. Na miejsce wezwa-
no pogotowie, które zabrało w/w do szpitala.

15.11.2020r. godz. 16.18 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie kontrolera biletów MPK, któ-
ry prosi o pomoc w związku z awanturą jaka
wywiązała się w autobusie. Standardowo po-
szło o brak biletów. Mężczyźni nie zakupili
biletów przed podróżą, a w chwili obecnej ze
względu na pandemię kierowcy nie mogą
prowadzić sprzedaży biletów w autobusach.
Interweniujący strażnicy uspokoili sytuację,
a kontroler mógł w spokoju dokończyć swoje
czynności. Przy okazji dokonano kontroli
pod kątem stosowania  maseczek przez pasa-
żerów w środkach komunikacji. Nie stwier-
dzono żadnych nieprawidłowości.

16.11.2020r. godz. 8.18 
Mieszkaniec Placu Ludowego zgłosił, że sa-
motny sąsiad został zabrany do szpitala a w
mieszkaniu pozostawiono kota, który skacze
do okna. Strażnicy sprawdzili na jakim od-
dziale przebywa pacjent. Pielęgniarka po-
mogła ustalić, że kotem zajmować będzie się
kuzyn chorego. Tym razem udało się zadbać
o zwierzę bez konieczności wyważania
drzwi.

***
W minionym tygodniu zrealizowano  142

interwencji.  
info: SM Świdnica (www.sm.swidnica.pl)

GMINA ŚWIDNICA
POGOTOWIE DZIĘKUJE

Warto pomagać szpitalom, ratownikom, a w
tym przypadku szpitalowi "Latawiec" czy świd-
nickiemu pogotowiu, bo tak naprawdę pomaga-
my sobie - podkreślała w kwietniu tego roku
Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Na początku pandemii wójt gminy Świdnica
zdecydowała o przekazaniu m.in. wsparcia fi-

nansowego w kwocie 10 tys. zł. na rzecz SP ZOZ
Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy z przezna-
czeniem na zakup środków ochrony osobistej.
Była to błyskawiczna odpowiedź na prośbę o
wsparcie świdnickich ratowników. Gmina otrzy-
mała podziękowania od dyrektor Małgorzaty
Jurkowskiej.

W PRZEDSZKOLU W PSZENNIE
POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM

Dzielenie się tym co mamy to dobry nawyk
- pomagamy psiakom ze schroniska, mówią ro-
dzice wraz z dziećmi i gronem pedagogicznym z
Przedszkola "Bajkowa Dolinka" w Pszennie.

Zima to czas wyjątkowo trudny dla wszy-
stkich, którzy borykają się z brakiem dachu nad
głową. Niskie temperatury doskwierają nie tylko
nam ludziom, ale także zwierzętom. Przedszkole
w Pszennie wspiera różne akcje charytatywne,
by pomóc potrzebujących. Tegoroczne przygoto-
wania do zimy rozpoczynamy od akcji pomocy
bezdomnym zwierzętom ze schroniska w Świd-
nicy. Zbieramy karmę suchą i mokrą, przysmaki
oraz wszystko to co nadaje się na legowiska (stare
koce, ręczniki itp.), aby nasi mali przyjaciele
mieli pełne brzuszki i aby ciepło było im w nóżki
- mówi Paulina Socha-Żuk.

Otwórzmy nasze serca i włączmy się do
akcji!

Dzięki takim akcjom uczymy dzieci odpo-
wiedzialności i wrażliwości. Uczymy, aby nie
były obojętne na los pokrzywdzonych, których
wokół nas nie brakuje. Akcja pomocy porzuco-
nym zwierzętom jest jedną z najprostszych,  w
jaką mogą włączyć się małe dzieci. Przez poma-
ganie możemy zaszczepić w nich takie wzorce
jak: humanitaryzm, altruizm, wrażliwość, które
z pewnością zaowocują w przyszłości - podkre-
śla Ewa Wasilenia, dyrektor przedszkola.

Wszystkie przyniesione rzeczy prosimy
wkładać do skrzyni wystawionej przed przed-
szkolem. Wszystkim dobroczyńcom - rodzicom,
dzieciom i pracownikom Przedszkola Bajkowa
Dolinka w Pszennie, którzy przyczynią się do
polepszenia bytu zwierząt, bardzo serdecznie
dziękujemy.

i

świeżo odrestaurowanym zabytku. Drażnią,
irytują, będąc zwykle produktem bezmyśl-
nego wandalizmu. Niekiedy jednak zaska-
kują niespodziewaną oryginalnością i po-
mysłowością, a czasami, zupełnie przypad-
kowo, z ich zestawienia w przestrzeni rodzą się
nowe, niezamierzone, zaskakujące treści. Pa-
weł Buczma wychwycił je i połączył, pokazu-
jąc na swoich fotografiach, że "poezja rzeczy-
wistości" potrafi odsłonić się przed nami w
najbardziej zaskakujących miejscach.

Festiwalowy Konkurs Wiersza Obrazko-
wego 
Rozstrzygnięcie 28 listopada 2020 o godz.
11.00 na stronach www.czteryzywiolyslo-
wa.pl, www.sok.com.pl, portalu Facebook
oraz na kanale YouTube Świdnickiego
Ośrodka Kultury.
Regulamin wyżej i na stronach www.czte-
ryzywiolyslowa.pl i www.sok.com.pl.

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

Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny, być
może nawet ważniejszy od końca. Choć dobrze,
gdy koniec jest równie miły jak początek. Zatem
ważne, by dobrze zacząć. Bałtroczyk zaczyna nie-
banalnie od: "Dobry wieczór Państwu, nazywam
się Piotr Bałtroczyk i jestem atrakcją, a Wy jeste-
ście dla mnie atrakcją, bez Was czułbym się jak w
domu, samotny i niepotrzebny".
To właściwie jedyny powtarzalny fragment wieczo-
ru, w którym macie szansę uczestniczyć. Co nastąpi
po: "Dobry wieczór Państwu",  jest również zagad-
ką dla Bałtroczyka.
Inwigilowany przez nadobną dziennikarkę (a jest
na nadobność wrażliwy) przyznał kiedyś, że ma
głowie jakieś 7 godzin monologu i nieustanną
zagadką jest dla niego, co wybierze z tajemnych
szufladek umysłu Bałtroczyk Estradowy.
Są wciąż dla siebie zagadką, Bałtroczyk Estrado-
wy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i to być może,
utrzymuje jednego i drugiego w wysokiej dzielno-
ści bojowej, mimo, że każdy z nich z coraz wię-
kszym przekonaniem może potwierdzić, że sta-
rość nie jest dla mięczaków.
Z BE - jak uprzejmy był się wyrazić Janusz Grzy-
wacz - "słowa sypią się jak gówno z barana".
BZ zazwyczaj milcząc okupuje przytulny kącik w
rogu, oddając się lekturze bądź nałogom, lub usi-
łując bezskutecznie oddać się nadobnej dzienni-
karce, by w końcu jednak wybrać nałóg, lekturę,
czy gitarę.
Rządy zmieniają się, rozpada się Unia, a na tym tle
Bałtroczyk jawi się jak oaza stabilności.
Nie zmienia się od lat jego negatywny stosunek
do garniturów, które traktuje jak zawodowe zło
konieczne. Stały jest też bałwochwalczy stosu-
nek do ciężkich motocykli, które ujeżdża w dłu-
gich trasach. Wielbi obrazy Jana Stanisławskiego
i akustyczne gitary ze szlachetnego drewna, któ-
rych twórcy też byli Mistrzami. Wiele jest rzeczy,
które Bałtroczyka interesują . Od budownictwa
drewnianego na Warmii ukochanej, przez nowe
techniki szpachlowania, do przystawek w Tele-
casterach.
Zobaczcie, co się przydarzyło Bałtroczykowi, od
czasu Waszego ostatniego z Nim spotkania.
Wszystko jest inspiracją

ŚWIDNICKI TELEFON ZAUFANIA DLA SENIORÓW
To innowacyjne rozwiązanie, które ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności społecznej
osób starszych, utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie do życia społecz-
nego. 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 piątku
w godzinach 10.00-13.00

dyżuruje zespół wolontariuszy
Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora 

(jak na numery stacjonarne lub komórkowe)
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

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

BARAN Ostatnio nienajlepiej Ci się wie-
dzie. Nie ma się czym martwić. Jeszcze wie-
le możesz osiągnąć. Ważne, żebyś nie tracił
wiary w siebie. Zaangażuj się ostro w spra-
wy zawodowe. Już wkrótce zobaczysz efe-
kty swego trudu. Unikaj konfliktów z part-
nerem. 
BYK Początek przyszłego tygodnia zapo-
wiada się pomyślnie. Zrealizujesz swoje
wcześniejsze zamierzenia, nadrobisz jakieś
zaległości. Będziesz miał dużo energii do
działania. W sobotę zapragniesz pobyć sam
i odpocząć od wszystkich, którzy na co
dzień Cię otaczają.
BLIŹNIĘTA Spotkasz się z wieloma niespo-
dziankami. Jedne będą miłe, inne wprawią Cię

w zakłopotanie. W pracy również nastąpią
pewne zmiany, które nie do końca będą Ci
pasowały. Cóż, trzeba się będzie przystoso-
wać. Poprawa sytuacji finansowej już w przy-
szłym tygodniu. 
RAK Będziesz bardzo zabiegany. Nawarstwi się
wiele spraw do załatwienia. Niektóre trzeba za-
łatwić pilnie. Nieporozumienia z partnerem
szybko się wyjaśnią, a w Waszym związku za-
panuje przyjaźń i harmonia. Pięniądze wydawaj
bardzo ostrożnie bo nic nie wróży, że ich przy-
będzie.
LEW Niepotrzebnie panikujesz. Wszystko
świetnie się poukłada. Potrzeba na to jednak
czasu. Nie słuchaj rad życzliwych, którzy nie
mają o niczym pojęcia. Zaufaj partnerowi.
Będzie okazja żeby zarobić trochę pieniędzy.
Nie bój się pracy, wykorzystaj szansę. Tym
bardziej, że będziesz w bardzo dobrej formie.

PANNA Sprawy finansowe będą się układały
po Twojej myśli. Będziesz mógł zapłacić ra-
chunki i zaplanować wydatki na najbliższe
dni. Dopisze Ci zdrowie i wspaniały humor.
Problemy rodzinne rozwiążesz w bardzo ła-
twy sposób. W pracy niewiele się wydarzy,
więc złapiesz oddech od obowiązków z nią
związanych. 
WAGA Pewne sprawy się skomplikują, co
spowoduje, że świat Ci się zawali. Głowa do
góry! Ze wszystkim sobie poradzisz. Nie obej-
dzie się bez trudu, ale życzliwość innych doda
Ci siły. Możesz liczyć na przyjaciół i rodzinę.

A to już dużo. Twoja sytuacja materialna się
poprawi. 
SKORPION Trzeba będzie wrócić do dawne-
go trybu życia. Ciężko się do tego przyzwy-
czaić, ale nic się nie da zrobić. Sprawy sercowe
pochłoną Twoje myśli, będziesz marzył, rozpa-
miętywał. W pracy ktoś nakłoni Cię do zwię-
kszenia tempa. Pojawią się nowe zadania, na
wykonanie których nie będziesz miał ochoty. 
STRZELEC Ktoś niesprawiedliwie Cię osą-
dzi, co bardzo urazi Twoją ambicję. Będziesz
chciał się odegrać, ale to nie ma sensu. Nie
możesz dać się prowokować. Dobrze ułożą się

sprawy zawodowe. Nabierzesz ochoty do pra-
cy. Możesz także liczyć na podwyżkę. Wszy-
stko teraz w Twoich rękach. 
KOZIOROŻEC W sprawach sercowych
wszystko będzie zależało od Twojej inicjaty-
wy. Musisz pokonać nieśmiałość i brak wiary
w siebie. W pracy musisz liczyć tylko na sie-
bie. Otaczają Cię ludzie żądni sukcesu, którzy
nie cofną się przed możliwością zaszkodzenia
innym, w tym Tobie. 
WODNIK Koniecznie skontaktuj się ze swo-
im przyjacielem. Ma dla Ciebie ważną wiado-
mość. W pracy oczekuj silnej konkurencji,
szczególnie ze strony kobiet. W najbliższych
dniach rozstrzygnie się coś, na czym bardzo Ci
zależy. Do problemów finansowych podejdź z
przymrużeniem oka. Już wkrótce przestaną
mieć one znaczenie. 
RYBY Z niejasnych przyczyn ktoś żywi do
Ciebie wrogie uczucia. Musisz być czujny,
gdyż ta osoba może Ci bardzo zaszkodzić, a
przynajmniej narobić nieprzyjemności. Jak
najszybciej musisz się dowiedzieć kto to taki.
Bardzo dobrze ułożą się sprawy związane z
finansami. 

U S Ł U G I 

OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE IN-
STRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat ko-
lekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futera-
łem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GU-
ZIKOWY (bajan) marki niemieckiej "HOH-
NER" (unikatowy zabytek w części sprawny
- cena 150 zł z futerałem)
4. MAŁY AKORDEON ZABAWKOWY (dla
dziecka) cena 100 zł wraz z futerałem.
5. KLARNET in B - drewniany - klasyczny
(heban) w miarę sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

 S P R Z E D A Ż

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

 N A U K A 

◆ OKAZYJNIE sprzedam BETONIAR-
KĘ - 130 l. Użyta kilka razy do prac
przydomowych. Tel. 601 232 848.

 S P R Z E D A Ż
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewa-
nie gazowe, po kompleksowym remoncie
319.000 zł
0-6505 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewa-
nie elektryczne, 197.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewa-
nie gazowe, garaż 360.000 zł
10293 46,75 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewa-
nie miejskie, balkon, 186.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wyso-
ko standard, 190.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewa-
nie gazowe, 269.000 zł
10306 51,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewa-
nie gazowe, winda, Centrum, 295.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje,  dwupoziomowy apar-
tament, wysoki standard, 595.000 zł
0-6366 65,69 m kw., 2 pokoje, III piętro, ogrze-
wanie piecowe + kominek - udziały 116.000 zł
0-6329 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrze-
waniegazowe + garaż 17 m kw. 236.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po
remoncie, ogrzewanie gazowe, miejsce parkin-
gowe 358.000 zł
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewa-
nie gazowe, 359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum,
ogrzewanie centralne - piec węglowy, balkon,
248.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie
gazowe, rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzin-
nego, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek,
duży ogród, 419.000 zł

OSIEDLE MŁODYCH
0-6506 SM 36,01 m kw., 2 pokoje, IV piętro,
ogrzewanie miejskie 175.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-6490 60,70 m kw., 3 pokoje, parter, miejscepo-
stojowe, nowyZawiszów 382.000 zł
0-6498 60,06m kw. 3 pokoje, IV piętro, ogrzewa-
niemiejskie 345.000 zł
10393 61 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie-
miejskie 330.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrze-
waniemiejskie - 309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w
Jaworzynie Śląskiej, 42 m kw., III piętro, ogrze-
wanie centralne, balkon -193.000 zł
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagod-
niku, 46,10 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
piecowe 155.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a,
okolice Świdnicy, 168.000 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
0-6320B 78,81 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewa-
nie - kocioł olejowy, Lubachów 125.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do re-
montu, 10 km od Świdnicy, 100.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie
elektryczne, Słotwina 250.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ
I DOMÓW DO WYNAJMU:
0-6022 WM 50 m kw., pokój z aneksem, sypial-
nia, miejsce parkingowe, wysoki standard, nowy
Zawiszów 2.000 zł
10059 WM 51 m3, pokój z aneksem, sypialnia,
miejsce parkingowe, wysoki standard, nowy Za-
wiszów 3.100 zł
008800 WM 52,20 m kw., dwa pokoje, II piętro,
ogrzewanie gazowe, Centrum, 1.500 zł
10339 WM 49 m kw.,  2 pokoje, II piętro, oś.Za-
wiszów 1.800
0-5832 WM kawalerka, 26,50 m kw., III piętro,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.350 zł
002184 WM 50 m kw., dwa pokoje, I piętro,
ogrzewanie miejskie oś. Zawiszów 1.500 zł
0-5735 WM 96 m kw., 5 pokoi, piętro i poddasze
domu z oddzielnym wejście, oś. Słowiańskie
2.500 zł
0-6205 WM 53,55 m kw., 2 pokoje, III piętro, oś.
Zawiszów 1.350 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
DZIAŁEK:
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
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla
inwestora, 482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy
98 zł/m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżo-
niowska 100zł/m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc
85 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry
Ślęży - 100 zł/m kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy dro-
dze krajowej  - 2.118.600 zł
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
0-5437 16,18 a, Burkatów, 139.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO
SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:
0-6416 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzeda-
żowa + zaplecze magazynowe i socjalne, ogrze-
wanie miejskie, 450.000 zł
0-6415 WL 68 m kw., parter, duża sala sprzeda-
żowa + zaplecze magazynowe i socjalne, ogrze-
wanie miejskie 2.500 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomiesz-
czenia + zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20
zł netto/m kw.

0-6490 97,70 m kw., lokal użytkowy, sala sprze-
daży + magazyn + zaplecze socjalne, 3.500 zł +
653 zł czynsz
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Cen-
trum I piętro, 3.000 zł
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie
- kotłowani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6278 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie
- kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto
+ 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna,
parter, Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszcze-
nia biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900
zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomiesz-
czenia biurowe + zaplecze socjalne 1.800
zł+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Cen-
trum 207.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie ga-
zowe, miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy,
witryna, okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a -
okolice Świdnicy 389.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Mar-
cinowice 110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marci-
nowice 70.000 zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Cen-
trum, wynajem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jawo-
rzyny Śl.  wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy-
sprzedaż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,
sprzedaż - 1.900.000 zł
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wyna-
jem - 1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
DOMÓW:
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
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świd-
nicy, 650.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu
w willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całoro-
cznego domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy,
350.000 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, Świd-
nica, 1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończe-
nia, okolice Świdnicy 490.000 zł
0-5313 180m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świd-
nicy, 100.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy,
197.000 zł
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięk-
nie położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar,
248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

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

http://www.nowak-az.pl


http://www.lo3.net.pl

