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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

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAR-
KIEM MICHALAKIEM - online
06.12.2020, godz. 18:00
6 grudnia obchodzimy w Polsce Mikołajki,
z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy, w ramach świątecznego prezentu,
zaprasza Państwa na spotkanie autorskie on-
line z kanclerzem Orderu Uśmiechu Mar-
kiem Michalakiem. Spotkanie poprowadzi
Beata Moskal-Słaniewska - prezydent Świd-
nicy.
Wstęp wolny, miejsce: online, organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy

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
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.
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KONKURS 
"ŚWIĄTECZNIE W ŚWIDNICY"
Już po raz szósty zapraszamy miłośników

fotografii, nie tylko świdniczan, do udziału w
konkursie "Świątecznie w Świdnicy". Czekamy
na zdjęcia, które uchwycą klimat Świąt Bożego
Narodzenia ujęty na tle miasta. 

Fotografie mogą przedstawiać osoby, przed-
mioty czy też budynki, oczywiście z akcentem
świątecznym. Mogą być one zabawne, portreto-
we, panoramiczne. Najważniejszym elementem
zdjęcia jest to, aby w tle rozpoznawalne było
miasto Świdnica. 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie
3 zdjęcia, które należy przesłać w formie elektro-
nicznej na adres swidnickakoleda@swidnic-
kakoleda.pl.Na świąteczne fotografie czekamy
do 6 stycznia 2021 roku.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 stycz-
nia na oficjalnym profilu miasta na Facebooku

Świdnica rynek z tradycjami oraz na profilu
Świdnicka Kolęda. Dla zwycięzców przewidzia-
ne są bony o łącznej wartości 1000 zł.

UDEKORUJ DOM I BALKON
Jak co roku zapraszamy świdniczan do udzia-

łu w konkursie na najładniej przystrojony i

oświetlony dom oraz balkon. Mogą w nim wziąć
udział wszyscy mieszkańcy, za wyjątkiem ubie-
głorocznych zwycięzców, którzy w sposób
szczególny upiększą swój dom, balkon, bramę,
czy też ogród.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, ad-
res oraz telefon kontaktowy będą przyjmowane
do 20 grudnia pod numerem telefonu: 74 856 28
98 lub drogą mailową na adres: a.gor-
gon@um.swidnica.pl. Mogą je dokonywać tylko
osoby będące właścicielami zgłaszanych posesji
i balkonów.

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce
23 grudnia na oficjalnym profilu miasta na Face-
booku Świdnica rynek z tradycjami oraz na pro-
filu Świdnicka Kolęda. Laureatom zostaną przy-
znane nagrody o łącznej wysokości 1 500 zł.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
i liczymy na Państwa pomysłowość, technikę
wykonania oraz estetykę dekoracji.

PRĄDZYŃSKIEGO DO REMONTU
Nawierzchnia ul. Prądzyńskiego w Świdnicy

zostanie odnowiona. Remont realizowany bę-
dzie na długości 2 kilometrów od wjazdu przy
bramie nr 69 do nr 121. Prace rozpoczną się w
piątek, 27 listopada. Prosimy kierowców o zwra-

canie uwagi na zmienioną organizację ruchu w
tym rejonie miasta. 

W pierwszej kolejności przeprowadzone zo-
stanie frezowanie obecnej nawierzchni ul. Prą-
dzyńskiego, po czym zostanie wykonana właści-
wa warstwa jezdni. Oprócz tego nastąpi regulacja
krat ściekowych w rejonie inwestycji oraz wła-
zów studni rewizyjnych. Wykonawcą zadania

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
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- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl
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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

WERNISAŻ ONLINE MIEJSKIEGO
KONKURSU NA BOMBKĘ BOŻO-
NARODZENIOWĄ
21.12.2020, godz. 15:00
Zapraszamy na wernisaż online Miejskiego
Konkursu na Bombkę Bożonarodzeniową.
Wstęp bezpłatny, miejsce: www.mdk.swid-
nica.pl, organizator: MDK

LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ
12.02.2021, godz. 18:00
Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzy-
muje od swojego przyjaciela nieoczekiwany
prezent urodzinowy, który wprowadzi wiele
zamieszania do życia przyjaciół. Żaden z
nich jednakowoż nie śmiał nawet przypusz-
czać, jak ta bajka się rozwinie. A takiego
zakończenia nikt by się nie spodziewał!
Wstęp 85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK
**********************************

PAROWOZOWNIA OTWARTA
W tym roku mija 10 lat od kiedy uruchomi-
liśmy pierwszy Pociąg Św. Mikołaja, który
corocznie entuzjastycznie był witany przez
tysiące dzieci na dolnośląskich dworcach
kolejowych. Z powodu epidemii nie może-
my uruchomić Pociągu Św. Mikołaja, w tym
roku zabytkowa lokomotywa parowa
TKt48-18 oraz wagony pozostaną na 2,5 ha
bocznicy Muzeum, a Święty Mikołaj i jego
elfy zamieniają Muzeum Kolejnictwa na Pa-
rowozownię Świętego Mikołaja, pełną świą-
tecznej magii dla dzieci w każdym wieku !
*W okresie świątecznym oraz zimowych fe-
rii odwiedź Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
w Jaworzynie Śląskiej przekształcone we-
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jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. 

Całkowity koszt prowadzonych prac to 108
tys. zł. Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzy-
jać, to inwestycja powinna zostać wykonana do
10 grudnia tego roku.

NOWE STAWKI PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK
Rada Miejska w Świdnicy przyjęła uchwałę

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2021 rok. Podwyżka wy-
niosła około 3,9%, czyli dokładnie tyle, co
wskaźnik inflacji. 

Obecnie obowiązujące stawki to:
- od gruntówzwiązanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,99 zł od1 m kw. powierzchni (wzrost
o 0,04 zł w stosunku do roku 2020) 

- od budynków lub ich części:
*mieszkalnych - 0,85 złod1m kw. powierz-

chni użytkowej (wzrost o 0,04 zł w stosunku do
roku 2020) 

*związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej -24,84 zł od1 m kw. powierzchni
użytkowej (wzrost o 0,94 zł w stosunku do roku
2020) 

Dla mieszkańca Świdnicy który posiada mie-
szkanie o powierzchni np. 67 m kw. to wzrost
opłaty rocznie o ok. 5zł, czyli miesięcznie ok.
0,42 zł. Z kolei dla przedsiębiorcy mającego np.
sklep o powierzchni ok. 90 m kw. to roczna
podwyżka 88zł, czyli miesięcznie ok. 7,33 zł. 

W innych gminach również obowiązują sta-
wki maksymalne podatku od nieruchomości. Tak
jest m.in. w gminie Jaworzyna Śląska, Dzierżo-
niów, Żarów czy w gminie Świdnica.

Podobnie jak w poprzednich latach, miasto
będzie kontynuowało politykę wspierania przed-
siębiorców poprzez system programów pomocy
publicznej. Biorąc pod uwagę ogólnie trudną sy-
tuację gospodarczą w kraju oraz potrzebę wydat-
ków na kontynuację rozpoczętych i zaplanowa-
nych inwestycji, podwyższenie stawek podatko-
wych będzie miało istotne znaczenie dla docho-
dów budżetu miasta. 

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podat-
ków od nieruchomości mogą wynieść w 2021
roku - 37  mln 600 tys. zł , plan na rok 2020 to
36 mln 600 tys. zł. Wzrost szacowany jest więc
napoziomie 1 mln zł.Wynika to nie tylko z
podwyżki stawek podatków, ale także z usz-
czelnienia systemu płatności podatku od nieru-
chomości.

RADA MIEJSKA PODNIOSŁA CENY
BILETÓW AUTOBUSOWYCH

Droższe bilety autobusowe to bardzo trudna,
ale konieczna decyzja. W pierwszym okresie
pandemii wpływy ze sprzedaży biletów autobu-

ciąg dalszy na str. 4
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wnątrz i na zewnątrz w Magiczną Parowo-
zownię.
*Na muzealnej bocznicy zabytkowe paro-
wozy i wagony będą mienić się kolorowymi
świątecznymi światełkami, a budynki zyska-
ją wspaniałą iluminację oraz dekoracje. Po-
czujcie z nami klimat świąt i magii pomimo
trudnych czasów epidemii. 
* Przy wejściu do Muzeum w zabytkowym,
rozświetlonym wagonie znajduje się poczta
Św. Mikołaja gdzie dzieci mogą napisać listy
do Świętego Mikołaja, wrzucić je do specjal-
nej skrzynki pocztowej na Biegunie Północ-
nym, a za kilka dni otrzymać osobistą
odpowiedź od Świętego Mikołaja. 
*Po wcześniejszej rezerwacji w tygodniu
oraz w każdy grudniowy weekend czeka na
grzeczne dzieci Św. Mikołaj, który wręczy
przygotowane wcześniej prezenty. 
*W każdy weekend będzie odbywać się
przejażdżka zabytkowym taborem kolejo-
wym po rozświetlonej bocznicy kolejowej.
Z otwartego wagonu ( który zabierze zgod-
nie z rozporządzeniem o bezpieczeństwie
tylko 50 % zajętych miejsc) będzie można
zwiedzić Trasę Parowozową, a także obrócić
się na Obrotnicy. 
*Na muzealnej bocznicy może być chłodno,
ale o to zadba nasz zespół i będziecie mogli
rozgrzać się filiżanką gorącego kakao, cze-
kolady, kawy lub świątecznego rozgrze-
wającego napoju  (w opcjonalnym pamiąt-
kowym kubku z jaworzyńskiej Porcelany
Karolina ) i delektować się świeżo upieczo-
nym i pierniczkami. Sklep z pamiątkami
oferuje przedmioty dla wszystkich fanów
kolei z Waszej listy świątecznej.

Ważne informacje:
Otwarcie Magicznej Parowozowni zaplano-
wane jest w weekend  5 i 6  grudnia podczas,
którego dodatkową atrakcją są przejazdu za-
bytkową lokomotywą w świątecznej ilumi-
nacji. 
Grupy oprowadzanie przez Przewodnika w
reżimie sanitarnym maks. w grupach 10 oso-
bowych. 
Aby docenić świąteczną iluminację wydłu-
żyliśmy godziny pracy Muzeum od 11 00 do
19 00. 

sowych spadły o 65%. Przewiduje się, że w tym
roku utrata możliwych dochodów z tego tytułu
do budżetu miasta  wyniesie ponad 1 milion
200 tys. zł. Wraz ze spadkami dochodów wzro-
sły koszty, m.in. związane z dezynfekcją auto-
busów, wzrostem cen paliw, cen towarów i
usług oraz wynagrodzeń. A od 2011 roku ceny
biletów pozostawały na niezmienionym pozio-
mie.

- Zauważany jest duży spadek popytu. O
ile w 2019 roku w okresie od stycznia do
września został uzyskany dochód z wpływów
z biletów w wysokości 2 698300 zł, o tyle w
porównywalnym okresie roku 2020 dochód
wynosi 1724507 zł stanowi to 63%. Musimy
zdawać sobie sprawę, że koszty utrzymania
transportu będą rosły niezależnie od epidemii,
która je powiększyła - mówi Małgorzata Lu-
bandy, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu
Miejskiego w Świdni-
cy. 

Uchwała w spra-
wie taryfy opłat i zasad
odpłatności za usługi
przewozowe transpo-
rtu zbiorowego organi-
zowane przez Gminę
Miasto Świdnica, którą
przyjęli na dzisiejszej
sesji radni miejscy sto-
sunkiem głosów 13 za i
9 przeciw, zakłada
wzrost cen biletów od 1
stycznia 2021 roku o
około 20%.

W p r o w a d z o n o
zmiany w strukturze ro-
dzajowej biletów. Ku-
pując bilet miesięczny
30-dniowy imienny i na

okaziciela, będzie się miało możliwość dokona-
nia wyboru okresu jego obowiązywania, tj. czy
bilet ważny będzie we wszystkie dni określonego
miesiąca , czy też przez 30 dni kalendarzowe
liczone kolejno i począwszy od dnia wskazanego
na bilecie.W przypadku biletu wakacyjnego
wprowadzony został jeden rodzaj biletu, dający
możliwość korzystania w całej sieci komunika-
cyjnej, a nie tylko, jak było wcześniej, z jednej
strefy. 

Ceny biletów autobusowych od 1 stycznia
2021 roku (tabele).

Ceny biletów jednorazowych normalnych w
miastach o podobnej wielkości są już teraz na
tym samym poziome bądź wyższe niż w Świdni-
cy po podwyżce, np. w Wałbrzychu od 1.08.2017
roku jest to kwota - 3,20 zł, w Legnicy od
1.11.2020 roku - 3,60 zł, w Grudziądzu od
1.01.2020 roku - 3,20 zł, w Głogowie od
27.03.2019 roku - 3,00 zł. 

Niektóre miasta podniosły ceny biletów
nawet o kilkadziesiąt procent. We Wrocławiu
od 1 stycznia 2021 roku za najtańszy 15-minu-
towy bilet trzeba będzie zapłacić 3,2 zł. Obec-
nie kosztuje on 2,4 zł. Bilet jednorazowy zdro-
żeje z 3,4 na 4,6 zł, 30-minutowy z 3 na 4 zł,
60-minutowy z 4,4 na 5,2 zł, a 90-minutowy z
6 na 7 zł.
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PSZOK 
OTWARTY

Od 1 grudniaPunkt Sele-
ktywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Świdnicy roz-
poczyna pracę, jednak z pewny-
mi obostrzeniami. Aby oddać od-
pady należy wcześniej umówić
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Jesteśmy otwarci codziennie z wyjątkiem
poniedziałku. 
Przejedzcie do Jaworzyny Śląskiej i poczuj-
cie magię Świąt w rozświetlonej Parowo-
zowni ! 
Zwiedzajcie bezpiecznie !
Dodatkowo każdy weekend w Magicznej
Parowozowni Muzeum Kolejnictwa w grud-
niu i styczniu ma swój temat i jest dostoso-
wany do konkretnej grupy wiekowej oraz
zainteresowań.
Dodatkowo każdy weekend w Magicznej
Parowozowni Muzeum Kolejnictwa w grud-
niu i styczniu ma swój temat i jest dostoso-
wany do konkretnej grupy wiekowej oraz
zainteresowań.Dodatkowo każdy weekend
w Magicznej Parowozowni Muzeum Kolej-
nictwa w grudniu i styczniu ma swój temat i
jest dostosowany do konkretnej grupy wie-
kowej oraz zainteresowań:
Data Wydarzenie
5.12.2020 - 6.12.2020 Weekend inaugura-
cyjny
12.12.2020 - 13.12.2020 Lokomotywy
Świętego Mikołaja
19.12.2020 - 20.12.2020 Drezyna Warszawa
M20 w świątecznej odsłonie
26.12.2020 - 27.12.2020 Na tropie Świętego
Mikołaja. Gra terenowa
31.12.2020 Sylwestrowe zwiedzanie Muze-
um Kolejnictwa
1-3.01.2021 Nowy Rok z Tomkiem i Przy-
jaciółmi
6.01.2021 Orszak Lokomotyw
9.01.2021 - 10.01.2021 Prezentacje drezyny
Warszawa M20

Muzeum

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

ROWEROWE WYCIECZKI
Trasa 4: trasa widokowa wokół Ślęży -
około 62 km (umiarkowanie trudna)
dystans trasy: ok. 62 km
stopień trudności: umiarkowanie trudna
czas przejazdu: ok. 5 h
Świdnica
Jagodnik
Miłochów
Gogołów (Wiatrak typu holenderskiego)
Mysłaków
Sobótka (Zamek Sobótka Górka)
Będkowice (Rezerwat Archeologiczny)
Sulistrowice (Zalew)
Sulistrowiczki (Park Wenecja)
Przełęcz Tąpadła
Wiry
Kiełczyn
Krzczonów
Miłochów
Świdnica

***
Malownicza i spokojna trasa, w zdecydowa-
nej większości prowadząca drogami asfalto-
wymi wokół Śląskiego Olimpu, czyli maje-
statycznej góry Ślęży. Trasa nie jest trudna

się telefonicznie na dany dzień i godzinę (tel. 74
852 21 04). 

Odpady będą przyjmowane od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00
oraz w sobotę od 10:00 do 14:00. Maksymalny
czas wizyty to 20 minut. Wprowadzone ogra-
niczenia związane są ze stanem epidemii CO-
VID-19. Mając na uwadze bezpieczeństwo
mieszkańców, prosimy o zachowanie wszel-
kich środków ostrożności oraz stosowanie się
do zaleceń przekazywanych przez pracowni-
ków punktu.

Do punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych przyjmowane są następujące
odpady:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- chemikalia, w tym opakowania po chemi-
kaliach,
- odpady zielone,
- odpady ulegające biodegradacji inne niż
zielone,
- inne odpady niebezpieczne powstające w
gospodarstwach domowych,
- papier i tektura,
- metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło i opakowania ze szkła,
- okna i szyby,
- opakowania wielomateriałowe,
- opakowania ulegające biodegradacji.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych znajduje się przy ul.Metalowców
4 w Świdnicy. 

NASZ CAMPING NAJLEPSZY 
Drugi rok z rzędu znajdujący się w komple-

ksie obiektów Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji przy ulicy Śląskiej Camping nr 231
zdobył pierwsze miejsce w prestiżowym konkur-
sie Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu,
Mister Camping 2020!

Branżowy konkurs był bezpłatny, świdnicki
camping otrzymał najwyższy laur obok trzydzie-
stu dwóch innych pól kempingowych w wię-
kszości ze zdecydowanie bardziej popularnych
turystycznych celów podróży.

- To dla nas olbrzymie wyróżnienie i prestiż,
jak również świetna reklama w branży, bowiem
organizatorem konkursu jest instytucja zajmują-
ca się turystyką kempingową. Kolejny rok utrzy-
mujemy się na najwyższym poziomie. Nagrodę
odbieram również jako docenienie pracy i zaan-
gażowania naszych pracowników - mówi Jan
Czałkiewicz, p.o. dyrektora ŚOSiR-u i dodaje: -
To nie jedyna wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy
w 2020 roku. Przypomnę, że od lipca cieszymy
się też rekomendacją Polskiej Organizacji Tury-
stycznej w zakresie bezpieczeństwa higieniczne-
go w związku z Covid 19.

- Tegoroczne wyróżnienie cieszy szczegól-
nie, bo i kończący się rok jest wyjątkowy i  bar-
dzo trudny dla całej branży turystycznej - mówi
Sylwia Brzęczek, kierownik Campingu i Domu
Wycieczkowego. - Odczuliśmy ograniczenia,
odwiedziło nas mniej turystów, zwłaszcza tych
zagranicznych, ale rok 2020 i tak okazał się le-
pszy na przykład od roku 2013.

W mijających dwunastu miesiącach na cam-
pingu udzielono 1533 osobonoclegów. Świdnicę

odwiedzili w kamperach turyści z 13 państw.
Obok Polaków największą grupę stanowili Nie-
mcy (423 osobonoclegi). Byli też między innymi
Holendrzy, Włosi, Szwajcarzy, Brytyjczycy czy
Szwedzi. 

Camping nr 231 działa od 2008 roku. Ama-
torzy wypoczynku w kamperach i przyczepach
doceniają świdnicki camping za rozległy trawia-
sty teren, możliwość schronienia się w cieniu
owocowych drzew, całodobowo czynną recepcję
i sanitariaty oraz bezpłatny wc chem. Na tonącej
w zielni powierzchni ponad 5000 m kw. urządzo-
ne zostały rozległe pole namiotowe oraz stano-
wiska caravaningowe dla 15 kamperów, czy
przyczep (wymiary: 12 x 15 m), w tym dwa
stanowiska oraz sanitariaty przystosowane dla
osób niepełnosprawnych. Każde stanowisko jest
z oddzielnym przyłączem elektrycznym. Do dys-
pozycji gości jest również pełne zaplecze sanitar-
ne, stanowisko do grilla i sala cateringowo-szko-
leniowa. Swobodna atmosfera i przyjazne oto-
czenie sprzyja relaksowi, również w towarzy-
stwie swoich milusińskich. Na terenie campingu
wydzielony jest parking monitorowany całą do-
bę.

Przypomnijmy, że noclegową ofertę Świd-
nickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji uzupełnia
całoroczny Dom Wycieczkowy, który w 2 i 3
osobowych pokojach z łazienkami i telewizora-
mi może jednorazowo przyjąć 50 gości. Przystę-
pne ceny, czystość, sympatyczna atmosfera i bli-
skość obiektów sportowych sprawia, że obiekt
również cieszy się dużą popularnością.

ŚWIĄTECZNE DEKORACJE 
W MIEŚCIE

W tym roku ze względu na pandemię nie
odbędzie się Świdnicki Jarmark Bożonarodze-
niowy. Jednak świąteczne oświetlenie rozbłyśnie
już 6 grudnia, czyli w Dniu Świętego Mikołaja.

Na słupach zainstalowanych zostanie ponad
150 ozdób.Wzorem lat ubiegłych umieszczono
je w różnych częściach miasta, m.in. przy uli-
cach: Bolesława Chrobrego, Henryka Pobożne-
go, Wałbrzyskiej, czy też Westerplatte. Osiemna-
ście przywieszek pojawi się na ulicy Grodzkiej,
Kotlarskiej, Długiej, Kazimierza Pułaskiego,
Franciszkańskiej i Łukowej.

- Miasto rozbłyśnie tysiącami świątecznych
światełek. Choć tak przywołać chcemy nastrój
Bożego Narodzenia. Mają rozświetlać nam ten
szczególny, choć trudny i smutny nieco w tym
roku czas- mówi prezydent, Beata Moskal-Sła-
niewska. 

Udekorowane zostaną fontanny na skwerze
przy ul. Wałowej ina placu św. Małgorzaty.Decy-
zją konserwatora zabytków, fontanny świetlne w
Rynku nie mogą zostać zamontowane, dlatego
też pojawią się one w innych lokalizacjach mia-
sta. Rozbłysną w Ogrodzie Różanym, na skwerze
Kaczyńskiego, przy al. Niepodległości i na małej
fontannie przy pl. św. Małgorzaty. Przy ul. Łuko-
wej stanie anioł, przy którym chętnie fotografują
się świdniczanie.  

ciąg dalszy na str. 6
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technicznie, ale musimy liczyć się z jednym
wymagającym podjazdem na przełęczy Tą-
padła.
Rozpoczynamy pod Bosmanatem, skąd
ścieżką rowerową kierujemy się w stronę
centrum. Obranej ścieżki rowerowej trzy-
mamy się przez kolejne 2 kilometry. Jadąc
kolejno wzdłuż ulic: Sprzymierzeńców, Pio-
nierów, Śląskiej i Miłego Dnia, pokonujemy
po drodze trzy ronda. Wjeżdżamy w frag-
ment ulicy Nadbrzeżnej wzdłuż rzeki By-
strzycy, aby na moście skręcić w prawo w
Kopernika - ulicę wylotową ze Świdnicy.
Przed nami 5 kilometrów spokojnej jazdy
przez miejscowości Jagodnik oraz Miło-
chów, wśród otwartej przestrzeni równiny
świdnickiej. Pierwszy przystanek proponu-
jemy w Gogołowie, gdzie stoi niezwykły
zabytek - XIX wieczny Wiatrak typu holen-
derskiego (skojarzenia z Don Kichotem uza-
sadnione). Trzypiętrowy młyn spełnia obec-
nie funkcje małego hoteliku i miejsca spot-
kań okolicznościowych. Aby tu trafić na
skrzyżowaniu w Gogołowie skręcamy w
prawo, po drodze mijając ruiny renesanso-
wego pałacu.
Powracamy na główną trasę kierując się na
Wiry, gdzie na rozległym skrzyżowaniu
skręcamy w lewo w kierunku Mysłakowa.
Po prawej stronie rozpościera się widok na
Masyw Ślęży, który objedziemy wokół, od
północno-wschodniej części. W Mysłako-
wie miłośnicy zabytków sakralnych mogą
zobaczyć Kościół Św. Katarzyny z 1855 ro-
ku.
Kontynuujemy podróż, przy rozwidleniu
dróg trzymamy się prawej strony. Przybliża-
jąc się coraz bardziej do Ślęży, jedziemy do
miejscowości Sady, skąd nadal główną trasą
docieramy do Sobótki. Przed wjazdem do
miasteczka na wysokości rozwidlenia dróg
możemy zjechać z trasy i pokonując 50 me-
trów dróżką wśród zarośli dotrzemy do
Szmaragdowego Jeziorka w Kamieniołomie
Kantyna - ulubionego miejsca amatorów
wspinaczki skałkowej i nurkowania. W So-
bótce zbaczamy na chwilę z głównej trasy i
skręcamy w prawo w ulicę Zamkową, aby
po chwili dotrzeć do zespołu pałacowo-kla-
sztornego. Choć Zamek Górka w obecnej
formie pochodzi z XIX wieku to jego histo-
ria sięga średniowiecza.
Wracamy na trasę skręcając w prawo w ulicę
Leśną, którą dotrzemy z powrotem do głów-
nej trasy. Jeśli zamierzamy zwiedzić cen-
trum Sobótki, gdzie czeka na nas m.in. Mu-
zeum Ślężańskie oraz gotycko-barokowy
Kościół Św. Jakuba, musimy kontynuować
jazdę ulicą Świdnicką. Możemy również
ominąć centrum, używając skrótu przez uli-
cę Chrobrego wzdłuż osiedla domków jed-
norodzinnych, po czym kontynuujemy po-
dróż na południe.
Mijamy miejscowość Strzegomiany i po nie-
spełna kilometrze zerkamy w prawo, gdzie

Bożonarodzeniowe choinki rozstawione zo-
staną w Rynku, na placu Jana Pawła II i na placu
Wolności, lampkami udekorowane będą również
choinki rosnące na placu Grunwaldzkim  oraz
przy ul. Jagiellońskiej. 

Koszt napraw bieżących, przeglądu i eksplo-
atacji oraz powieszenia świątecznego oświetlenia
to 50 tys. zł. 

Świąteczne dekoracje pojawiają sięjuż w wi-
trynach sklepowych,na balkonach i przed doma-
mi. Przypominamy, że tradycyjnie te najpiękniej-
sze zostaną nagrodzone w konkursie na najład-
niej przystrojony i oświetlony dom oraz balkon. 

Starostwo informuje...

WAŻNE ZMIANY 
DLA KIEROWCÓW

Od 4 grudnia wchodzi w życie tzw. Pakiet
Deregulacyjny. Wprowadzi on kilka zasadni-
czych zmian.

Dowód rejestracyjny
Od 4 grudnia, zgodnie z dodanym po art. 74

artykułem 74a Prawa o ruchu drogowym, urząd
wydaje nowy dowód rejestracyjny dla pojazdu,
w którego dotychczasowym dowodzie rejestra-
cyjnym zabraknie miejsc na pieczątkę przeglądu,
tylko jeśli właściciel pojazdu wyrazi wolę jego
wymiany.

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

Co ważne, po zmianach w art. 78 podczas
sprzedaży pojazdu, w którego dowodzie rejestra-
cyjnym nie ma już miejsc na pieczątkę przeglądu,
dotychczasowy właściciel będzie miał obowią-

zek przekazania nabywcy zaświadczenia trzyma-
nego od diagnosty podczas ostatniego przeglądu.
Będzie to jedyny dokument, w którym będzie
można znaleźć datę następnej wizyty na stacji
diagnostycznej. W razie zagubienia zaświadcze-
nia będzie można udać się na stację kontroli
pojazdów, w której dokonano ostatniego przeglą-
du, i poprosić o wydanie duplikatu.

Od piątku 4 grudnia zmienione prawo uła-
twi zarejestrowanie pojazdu. Dziś przepisy
przewidują, że ma się tym zająć starosta właści-
wy ze względu na miejsce zamieszkania jego
właściciela. Po zmianach będzie można zareje-
strować pojazd w starostwie właściwym dla
miejsca stałego lub czasowego zamieszkania.

Kolejne zmiany..
Od 4 grudnia o czasową rejestrację, pozwo-

lenie czasowe i wydanie zalegalizowanych tablic
rejestracyjnych będzie można zwrócić się także
do urzędu właściwego dla miejsca czasowego
lub stałego zamieszkania oraz właściwego ze
względu na miejsce zakupu czy odbioru pojazdu
- o ile jest to na terenie Polski.

Kolejna zmiana, która zacznie obowiązywać
od 4 grudnia 2020 r., dotyczy wyrejestrowania
pojazdu wywożonego za granicę. Od 4 grudnia
starostwo zrobi to samodzielnie, z urzędu, gdy
wydane zostanie pozwolenie czasowe w celu
wywozu pojazdu za granicę.

Zmiany dotyczące tablic rejestracyjnych
Od piątku 4 grudnia 2020 r. każdy samochód

z wnęką dla dużych tablic rejestracyjnych, ale z
zamontowanymi zmniejszonymi, nie będzie
mógł pozytywnie zakończyć badania technicz-
nego.

Prawo jazdy
Od soboty 5 grudnia 2020 r. osoba posiada-

jąca polskie prawo jazdy nie będzie musiała mieć
przy sobie dokumentu podczas prowadzenia po-
jazdu na terenie kraju. W razie policyjnej kontroli
kierowca podaje dane osobowe, a następnie po-
licjant wprowadzi je do obecnego w radiowozie
systemu komunikacji z bazą danych o kierow-
cach i pojazdach. Jednocześnie zniknie mandat
w wysokości 50 zł za brak dokumentu potwier-
dzającego posiadanie uprawnień.

Rejestracja nowego pojazdu przez salon
samochodowy

ciąg dalszy ze str. 5
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Od 4 czerwca 2021 r., w życie wejdzie kolej-
na zmiana. Po nowelizacji w art. 73c Prawa o
ruchu drogowym?Ś?nabywca nowego samocho-
du, przyczepy lub motoroweru będzie mógł upo-
ważnić salon sprzedaży do złożenia wniosku o
rejestrację pojazdu, odbioru decyzji o czasowej
rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i
zalegalizowanych tablic rejestracyjnych. Wszy-
stko będzie mogło się odbyć drogą elektroniczną.

Pojazdy używane
Zgodnie ze znowelizowanym art. 73 ust. 1a

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

Karta pojazdu
Od 4 września 2022 r. polskie urzędy prze-

staną wydawać karty pojazdu, nalepki kontrolne
oraz jej wtórniki.

PRZYPOMINAMY...
Od 2 listopada (do odwołania) Wydział Ko-

munikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy
czynny będzie w następujących godzinach:
◆ poniedziałek: od 7.30 do 15.00
◆ wtorek: od 7.30 do 15.00
◆ środa: od 10.30 do 15.00

◆ czwartek: od 7.30 do 15.00
◆ piątek: od 7.30 do 12.30

Istnieje również możliwość internetowej re-
jestracji wizyty w Wydziale Komunikacji, do
czego zachęcamy. Prosimy również o ogranicze-
nie wizyt w Wydziale Komunikacji tylko do
spraw pilnych! W razie pytań prosimy o kontakt
telefoniczny, pod numerem tel. 74 85 00 431.  

*** 
Przykładowo, prosimy o nieprzychodzenie

do urzędu celem odbioru dowodu rejestracyjne-
go. Według obecnie obowiązujących przepisów,
podczas kontroli drogowej Policji, posiadanie
dowodu rejestracyjnego nie jest obowiązkiem.
W takiej sytuacji ważnym elementem są aktualne
badania techniczne pojazdu, które diagnosta
wprowadza do systemu informatycznego, a na
które podgląd ma kontrolujący Policjant.

Prosimy mieszkańców Powiatu Świdnickie-
go o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiato-
wym do spraw pilnych. W pozostałych sprawach
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przywitają nas trzy figury piastowskich wo-
jów oraz drewniana palisada z okazałą bra-
mą prowadzącą do Rezerwatu Archeologi-
cznego Będkowice. Warto zatrzymać się i
wjechać do tej niewielkiej średniowiecznej
osady Ślężan.
Opuszczamy Rezerwat i kierujemy się dalej
główną trasą, za półtora kilometra na roz-
widleniu dróg skręcamy w lewo, następnie
ulicami Jagiellońską i Chrobrego dotrzemy
do malowniczego Zalewu w Sulistrowicz-
kach. To doskonałe miejsce na niedzielny
odpoczynek. Omijamy zalew i powracamy
na główną trasę. W tym miejscu rozpoczyna
się kulminacyjny moment wycieczki, czyli
ciągnący się przez około 4 kilometry pod-
jazd na Przełęcz Tąpała (gdzie najwytrwalsi
rowerzyści, dysponujący lepszym sprzętem
, mogą pokusić się dodatkowo o zdobycie
szczytu Ślęży). Zanim jednak dotrzemy do
Przełęczy warto zatrzymać się w Sulistrowi-
czkach w parku "Wenecja"- miejscu trochę
zapomnianym, ale nadal urokliwym. Ka-
miennej bramy wypatrujmy po lewej stro-
nie. Kilkanaście metrów wcześniej przed
bramą, po prawej stronie, znajdziemy rów-
nież bardzo oryginalną, zbudowaną na pla-
nie siedmiokąta, Kaplicę Matki Bożej Do-
brej Rady.
W Wirach, kierujemy się w lewo w kierunku
Jędrzejowic. Jeśli po prawej stronie minie-
my cmentarz parafialny to jesteśmy na wła-
ściwej drodze.
Mijając od południowej strony Wzgórza
Kiełczyńskie możemy podziwiać z lewej
strony przepiękną panoramę Gór Sowich.
Przejeżdżamy kolejno przez miejscowości:
Jędrzejowie, Książnica oraz Krzczonów.
Bardzo ważne, aby w Krzczonowie skręcić
w prawo w polną drogę prowadzącą z po-
wrotem do Miłochowa. Jeśli tego nie uczy-
nimy wjedziemy na ruchliwą trasę nr 382 i
będziemy zmuszeni powrócić do Świdnicy
przez Boleścin. Z Miłochowa powracamy
do miasta tą samą drogą, którą z niego wy-
ruszaliśmy, przez Jagodnik i ulicę Koperni-
ka.

źródło: um.swidnica.pl

ciąg dalszy na str. 8
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zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mai-
lowego.

W MBP...

BIBLIOTEKA ZNÓW OTWARTA
Od 1 grudnia Biblioteka znów otwarta!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
26 listopada br. przywracamy wolny dostęp do
zbiorów. Oczywiście nadal obowiązuje reżim sa-
nitarny, czyli zasłonięty nos i usta, dezynfekcja
rąk i ograniczenie ilości osób przebywających w
Bibliotece.

Godziny pracy w głównej siedzibie biblioteki:
◆ poniedziałek - piątek: 9.00-17.00
◆ czwartek: 9.00-16.00
◆ sobota: nieczynne
◆ Godziny pracy w filiach biblioteki::
◆ poniedziałek - piątek: 10.00-17.00
◆ czwartek: 9.00-16.00
◆ sobota: nieczynne

W godzinach: 11.30-12.00 oraz 14.00-14.30
przerwa na dezynfekcję

Nadal prosimy:
- by przygotować się do wizyty
- w Bibliotece może przebywać max. 15 osób
(nie wliczając pracowników Biblioteki)
- w dziale/w filii mogą
przebywać dwie osoby
(nie wliczając bibliote-
karzy) lub jedna rodzina
- ogranicz wizyty w
Bibliotece z swoją po-
ciechą do minimum
- zaplanuj, co chcesz
wypożyczyć (możesz
dzień  wcześniej  za-
dzwonić lub wysłać listę
książek/zbiorów do wy-
pożyczenia, a na drugi
dzień odebrać zamó-
wienie)
- zwroty przyjmujemy
bezpośrednio w dzia-
łach, ale preferujemy
zwrot przy użyciu trezo-
ra/wrzutni
- wstrzymujemy akcję
"Książka na wynos", ale
usługa "Książka do do-
mu" wciąż działa
- Wypożyczalnię Na-
ukową i Czytelnię Cza-
sopism uruchamiamy z
możliwością korzysta-
nia tylko ze stanowisk
komputerowych - ma-
ksymalnie 1h
- wypożyczamy prasę
na zewnątrz/brak możli-
wości korzystania z pra-
sy na miejscu
- uruchamiamy działa-
jący w bibliotece punkt
ksero oraz wznawiamy

możliwość wydruków i skanów

SPOTKANIE AUTORSKIE Z
MARKIEM MICHALAKIEM 

6 grudnia obchodzimy w Polsce mikołajki, z
tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Świd-
nicy, w ramach świątecznego prezentu , zaprasza
Państwa na spotkanie autorskie online z kancle-
rzem Orderu Uśmiechu Markiem Michalakiem.

Spotkanie poprowadzi Beata Moskal-Słanie-
wska - prezydent Świdnicy.

Spotkanie online odbędzie się na facebook ?
Wypożyczalnia Naukowa i Czytelnia Czasopism

6 grudnia 2020 r., o godz. 18.00
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy

istnieje możliwość zakupu książki "Order Uśmie-
chu - wspólny świat dzieci i dorosłych" w cenie 55
zł (książki nie można kupić w księgarni). Całkowity
dochód Autor przeznaczył na działalność Między-
narodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

"ŚWIĘTA W STYLU EKO" 
KONKURS

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Cypriana K. Norwida w Świdnicy ogłasza kon-
kurs rodzinny na świąteczną eko-ozdobę "Święta
w stylu eko".

Aby wziąć udział w zabawie należy:
- Wysłać zdjęcie swojej ozdoby wykonanej z

materiałów ekologicznych lub z recyklingu na ad-
res: filia2@mbp.swidnica.pl do 28 grudnia 2020 r.,
w tytule wpisać hasło: EKO oraz imię i nazwisko,
do wiadomości dołączyć zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.

ciąg dalszy ze str. 7
Gmina Świdnica

ciekawe miejsca i zabytki
Pałac - Burkatów

Zespół pałacowy położony jest w północnej
części wsi. Obecna budowla pałacowa zo-
stała wzniesiona w dwóch zasadniczych fa-
zach: w latach 40. XIX wieku oraz w roku
1895 roku.
Wcześniejsza siedziba spłonęła 7.03.1834 r.
Pałac jest budowlą dwukondygnacyjną, za-
łożoną na rzucie zbliżonym do litery "L",
krytą dachem czterospadowym. Od strony
dziedzińca znajduje się wieżyczka z klatką
schodową. Budynki gospodarcze wznoszo-
ne były od lat 40 XIX wieku. Wokół pałacu,
założony został park o charakterze krajobra-
zowym. Układ wodny parku tworzą trzy sta-
wy: dwa z nich w części pałacowej, jeden w
części folwarcznej. Centralną część parku
tworzy polana, od strony zachodniej za-
mknięta ciekiem wodnym, obsadzonym li-
pami.

Kościół - Bojanice
Najwcześniejsze informacje o kościele w
Bojanicach, obecnie p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej, pochodzą z listu czynszo-
wego z 1370 roku. Kościół wymieniony zo-
stał przez Georgius, aitarista in Ludwici villa
w 1514 roku.
Bojanice - kościółOd 1654 roku do 16
czerwca 1839 roku był kościołem katolic-
kim. Budowla została przebudowana w po-
czątku XVIII w. W 1799 roku budowla po-
większona została od północy o zakrystię.
Kościół jest murowany, o ścianach nośnych
z kamienia łamanego, na planie prostokąta,
salowy, z prosto zamkniętym prezbiterium
przykrytym sklepieniem krzyżowo-żebro-
wym. Obiekt kryty jest dachem dwuspado-
wym z ośmioboczną sygnaturką (posado-
wioną w 1520 roku) zwieńczoną hełmem. W
1966 r. kościół był remontowany.

Kościół i pałac - Bystrzyca Górna
Kościół parafialny Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, wzmiankowany był
po raz pierwszy w źródłach w 1376 roku. Od

http://www.bojero.com.pl


- Każde zdjęcie zostanie umieszczone na
stronie biblioteki oraz w serwisie Facebook.

- 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.

Zachęcamy całe rodziny do wspólnej zaba-
wy!

W MDK...

MIEJSKI KONKURS NA BOMBKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w Miejskim Konkursie na Bombkę Bożonaro-
dzeniową. Celem konkursu jest zachowanie
najciekawszych tradycji związanych z obcho-
dami Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie
wyobraźni i kreatywności plastycznej z wyko-
rzystaniem dowolnych technik rękodzielni-
czych i plastycznych oraz prezentacja i popu-
laryzacja twórczości rękodzielniczej dzieci i
młodzieży.

Po zgłoszeniu udziału uczestnik konkursu
może odebrać kule styropianowa w Młodzieżo-
wym Domu Kultury od dnia 30 listopada 2020r.

Pracę należy dostarczyć osobiście lub drogą
pocztową do 17 grudnia 2020 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysła-
wa Kozara-Słobódzkiego ul. Nauczycielska 2,
58-100 Świdnica a w wyjątkowych przypadkach
zdjęcie na e-mail: dzialimprez@mdk.swidni-
ca.pl

WYSTAWA PLENERU 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy do oglądnięcia wystawy Arty-
stycznego Pleneru dla Dzieci i Młodzieży w wer-
sji online: https://youtu.be/rqfaq3UOVk8

OSiR informuje...

ZAPRASZAMY NA LODOWISKO!
Aktualnie z jednej ślizgawki może korzystać

maksymalnie 150 osób. Liczba korzystających mo-
że być zmieniona, zgodnie z wytycznymi sanitar-
nymi lub decyzją zarządcy obiektu. Goście mają
obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie obiektu
(w tym w trakcie jazdy na łyżwach!), dezynfekcji
rąk przed wejściem i wyjściem z obiektu oraz utrzy-
mywania dystansu społecznego.

W zależności od dnia tygodnia godzinna śliz-
gawka kosztuje od 5 do 6 złotych (bilet ulgowy)
oraz od 10 do 12 złotych (bilet normalny). Bilet
upoważnia do wypożyczenia kasku ochronnego
dla dziecka, a za dodatkową opłatą w ofercie
wypożyczalni są łyżwy i specjalne pingwiny-
ślizgacze, których zadaniem jest w pomoc dziec-
ku w nauce jazdy na łyżwach. W sprzedaży są
również karnety.

Zasady korzystania z Lodowiska w zw. z
COVID-19

Przestrzegaj poniższych zasad oraz poleceń
pracowników Lodowiska ŚOSiR!
* Zakaz korzystania z lodowiska przez osoby z
objawami infekcji
* Obowiązkowo zasłaniaj usta i nos na terenie
obiektu. Osoby nie stosujące się do tego obo-
wiązku nie będą wpuszczone do obiektu. Zasła-
nianie ust i nosa obowiązuje także podczas jazdy
na łyżwach

- Zachowaj 1,5 m dystans między osobami (z
wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących)

* Wchodząc do bu-
dynku zdezynfekuj ręce

* W holu lodowiska
przebywaj jedynie w ce-
lu zakupu biletu i prze-
brania się. Następnie
niezwłocznie przejdź na
taflę lodu lub opuść
obiekt
* Ustaw się w kolejce
przed kasą z zachowa-
niem dystansu; bilet naj-
lepiej opłać kartą zbliże-
niową
* Jeśli opłaciłeś bilet za
wypożyczenia łyżew
lub chodzika, ustaw się
przed wypożyczalnią.
Pamiętaj o zachowaniu
dystansu
* Ustaw się w kolejce
przed szatnią odzieży
wierzchniej z zachowa-
niem dystansu. Obuwie
oddaj w torbie. Zaleca-
my przychodzenie z
własnym workiem na
obuwie
* Po zejściu z lodu
ustaw się w kolejce
przed szatnią odzieży,
by odebrać obuwie.
Użytą wcześniej torbę
foliową wrzuć do kosza
z używanymi torbami
* Wypożyczone łyżwy
oddaj do wypożyczalni
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czasów wprowadzenia reformacji do 1654
roku kościół pełnił funkcję kościoła ewange-
lickiego. Reliktem średniowiecznej, pocho-
dzącej z XV wieku budowli (wiadomo, że
dzwon fundowany był w roku 1487) jest
wieża, przebudowana i zwieńczona hełmem
cebulastym z 1617 roku. Obecna bryła ko-
ścioła pochodzi z 1854 roku. Kościół restau-
rowany był w 1955 r., rozbudowany w 1985
r. Na zewnątrz kościoła wmurowano intere-
sujący zespół nagrobków z XVI i XVII w
***
Pałac oraz zabudowania folwarczne z po-
czątku XIX wieku znajdują się w środkowej
części miejscowości. Pałac wzniesiony zo-
stał w XVII wieku (o czym świadczą zacho-
wane piwnice). Obecna bryła pałacu pocho-
dzi z połowy XIX w.
Po wojnie nastąpiła gruntowna przebudowa
rezydencji. Obecny pałac założony jest na
rzucie zbliżonym do litery "L", czterokon-
dygnacyjny, od strony dziedzińca mieści się
okrągła klatka schodowa, kryty dachem pła-
skim. Po II wojnie światowej majątek został
upaństwowiony i użytkowany przez PGR.
Pałac pełnił funkcję domu wypoczynkowe-
go, w latach 70. był użytkowany przez ZOZ
w Świebodzicach, później przez ZOZ w
Świdnicy i pełnił funkcję sanatorium. Obec-
nie w pałacu mieści się specjalna szkoła
podstawowa oraz ośrodek szkolno-wycho-
wawczy.
Na dziedzińcu pałacu pierwotnie znajdowa-
ła się fontanna. Park rozciąga się na wschód
od zabudowań folwarcznych, natomiast od
zachodu graniczy z zespołem kościelnym.
Dawna kompozycja parku z cennym staro-
drzewem została zachowana. W miejscu
dawnej polany zostało założone boisko
sportowe. Park od północy przechodził w
naturalną granicę w obszar leśny.

źródło: gmina.swidnica.pl

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

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 po-
czątek. Zatem ważne, by dobrze zacząć. Bał-
troczyk zaczyna niebanalnie od: "Dobry
wieczór Państwu, nazywam się Piotr Bałtro-
czyk i jestem atrakcją, a Wy jesteście dla
mnie atrakcją, bez Was czułbym się jak w
domu, samotny i niepotrzebny".
To właściwie jedyny powtarzalny fragment
wieczoru, w którym macie szansę uczestni-
czyć. Co nastąpi po: "Dobry wieczór Pań-
stwu",  jest również zagadką dla Bałtroczyka.
Inwigilowany przez nadobną dziennikarkę
(a jest na nadobność wrażliwy) przyznał kie-
dyś, że ma głowie jakieś 7 godzin monologu
i nieustanną zagadką jest dla niego, co wy-
bierze z tajemnych szufladek umysłu Bałtro-
czyk Estradowy.

www.expressem.eu
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* Bezzwłocznie opuść obiekt, aby umożliwić
dezynfekcję holu i wejście osób na następną turę
jazdy
* Wychodząc z obiektu zdezynfekuj ręce

Aktualnie z lodowiska może korzystać ma-
ksymalnie 150 osób jednocześnie. Liczba korzy-
stających może być zmieniona, zgodnie z wyty-
cznymi służb sanitarnych lub decyzją zarządcy
obiektu

W dni robocze w godzinach 8.00-14.30 śliz-
gawki dla szkół

(TYLKO PO WCZEŚNIEJSZEJ REZER-
WACJI TELEFONICZNEJ) tel. 74 856 94 63).
WPROWADZONA ZOSTAJE ZASADA, O
KORZYSTANIU ZE ŚLIZGAWKI TYLKO
PRZEZ GRUPĘ Z JEDNEJ SZKOŁY!

PLAN ŚLIZGAWEK OGÓLNODOSTĘ-
PNYCH W DNIACH  do 8.12.2020

CZWARTEK, 3.12.2020
15.30, 17.00, 18.30, 20.00 - Otwarty trening

curlingu - DKC Dzik Świdnica
PIĄTEK, 4.12.2020
15.30, 17.00, 18.30

SOBOTA, 5.12.2020
8.00, 9.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00

NIEDZIELA, 6.12.2020
8.00, 9.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00

PONIEDZIAŁEK, 7.12.2020
15.30, 17.00, 18.30, 20.00 - Otwarty trening

curlingu - DKC Dzik Świdnica
WTOREK, 8.12.2020

15.30, 17.00, 18.30
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK
20.00 - Otwarty trening Dolnośląski Club Cur-

lingowy Dzik Świdnica 
CENNIK:

◆ BILET TYGODNIOWY (poniedziałek -
czwartek): 10 zł normalny, 5 zł ulgowy*

◆ BILET WEEKENDOWY (piątek - niedziela,
święta oraz dni powszednie, w które ustalony

został weekendowy rozkład ślizgawek): 12 zł
normalny, 6 zł ulgowy

◆ BILET ZE ŚWIDNICKĄ KARTĄ DUŻEJ
RODZINY: dorosły - bilet ulgowy, dzieci - 1
zł

◆ BILET ZE ŚWIDNICKĄ KARTĄ SENIO-
RA: bilet ulgowy

◆ KARNET DZIESIĘCIOWEJŚCIOWY: 90 zł
normalny, 40 zł ulgowy

◆ KARNET FERIE: 50 zł (tylko dla dzieci i
młodzieży szkolnej w okresie ferii zimo-
wych)

◆ BILET GRUPOWY 1 (w godzinach 8.00 -
14.30): 1,00 zł
Kluby sportowe działające jako fundacje,
stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu
Miasta Świdnica przy organizacji cyklicz-
nych zawodów i turniejów towarzyskich wy-
sokiej rangi, promujących Miasto Świdnica,
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjal-
ne z terenu Miasta Świdnica realizujące obo-
wiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i
szkolenia w ramach klas sportowych i niepo-
siadające wystarczającej bazy sportowej, in-
ne podmioty z terenu Miasta Świdnica dzia-
łające na rzecz dzieci i młodzieży

◆ BILET GRUPOWY 2 (w godzinach 8.00 -
14.30): 1,50 zł
Kluby sportowe działające jako fundacje, sto-
warzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta
Świdnica na prowadzenie zajęć treningowych,
organizację turniejów towarzyskich dla dzieci i
młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne z terenu
Miasta Świdnica realizujące obowiązkowe za-
jęcia wychowania fizycznego i szkolenia w
ramach klas sportowych, nieposiadające wy-
starczającej bazy sportowej
WYPOŻYCZENIE KASKU OCHRONNE-

GO DLA DZIECKA: na podstawie biletu
WYPOŻYCZENIE CHODZIKA DLA

DZIECKA: 5 zł
WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW: 5 zł (osoby

indywidualne), 3 zł (szkoły, grupy zorganizowa-
ne, ŚKDR)

OSTRZENIE ŁYŻEW: 10 zł (poniedziałek,
środa, piątek w godzinach 17.00-19.00)

* wszystkie ceny biletów za godzinną ślizga-
wkę
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Są wciąż dla siebie zagadką, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz większym przekona-
niem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mięczaków.
Z BE - jak uprzejmy był się wyrazić Janusz
Grzywacz - "słowa sypią się jak gówno z
barana".
BZ zazwyczaj milcząc okupuje przytulny
kącik w rogu, oddając się lekturze bądź na-
łogom, lub usiłując bezskutecznie oddać się
nadobnej dziennikarce, 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 stosunek do ciężkich mo-
tocykli, które ujeżdża w długich trasach.
Wielbi obrazy Jana Stanisławskiego i
akustyczne gitary ze szlachetnego drew-
na, których twórcy też byli Mistrzami.
Wiele jest rzeczy, które Bałtroczyka inte-
resują . Od budownictwa drewnianego na
Warmii ukochanej, przez nowe techniki
szpachlowania, do przystawek w Teleca-
sterach.
Zobaczcie, co się przydarzyło Bałtroczykowi,
od czasu Waszego ostatniego z Nim spotkania.
Wszystko jest inspiracją
Tak powstają wciąż nowe fragmenty naro-
dowej epopei 
Posłuchajcie proszę kolejnej wersji opowie-
ści Piotra Bałtroczyka  .

ZMIANA TERMINU NA 10 KWIETNIA
2021 - [KABARET SMILE - "TU I TE-
RAZ"]
10.04.2021, godz.17:30 - 19:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 70 zł

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o
zapoznanie się i przestrzeganie obowiązują-
cych zasad zgodnych z WYTYCZNYMI
DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWID-
NICKIM OŚRODKU KULTURY W
ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ
COVID-19  oraz wydrukowanie i wypełnie-
nie OŚWIADCZENIA , które należy prze-
kazać obsłudze wraz z biletem w dniu kon-
certu.

Program "Tu i Teraz" to wynik wielomiesię-
cznych obserwacji prowadzonych przez Ka-
baret Smile. Po wnikliwej analizie zebrane-
go materiału z #obserwujemywas, powstał
program ukazujący szeroki przekrój co-
dziennych sytuacji z życia zarówno typowe-
go "Seby" , jak również celebrytów z pier-
wszych stron gazet.
 Nowe perypetie w domu Bożenki i Merlina,
wpływ nowych technologii i mediów społe-
cznościowych na nasze życie, to tylko nieli-
czne tematy, które w zabawny sposób przed-
stawia w swoich skeczach Kabaret Smile.

www.expressem.eu
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** szczegóły - kontakt z administracją obie-
ktu: 74 852 12 62

ŚOSIR HONORUJE KARTY: Multisport,
Fitprofit, Świdnicka Karta Dużej Rodziny, Świd-
nicka Karta Seniora

Polonia informuje...

PLAN SPARINGÓW SENIORÓW
Po nieudanej rundzie jesiennej, piłkarze Da-

bro-Bau Polonii-Stali Świdnica powoli są już
myślami przy zimowych przygotowaniach , Tre-
ner Jarosław Pedryc planuje rozegranie co naj-
mniej osiem gier kontrolnych z rywalami z II, III
i IV ligi.

Plan sparingów:
◆ 23.01.2021 (sobota) - Stal Brzeg (III liga) -

OSiR Świdnica
◆ 29.01.2021 (piątek) - Śląsk II Wrocław (II

liga) - OSiR Świdnica
◆ 6.02.2021 (sobota) - Polonia Trzebnica (IV

liga) - OSiR Świdnica
◆ 10.02.2021 (środa) - Zagłębie II Lubin (III

liga) - Lubin
◆ 13.02.2021 (sobota) - MKP Wołów (IV liga)

- OSiR Świdnica
◆ 20.02.2021 (sobota) - AKS Strzegom (IV li-

ga) - Strzegom
◆ 27.02.2021 (sobota) - Ślęza Wrocław (III li-

ga) - pod znakiem zapytania (planowany
mecz Pucharu Polski strefy wrocławskiej)

◆ 6.03.2021 (sobota) - Sparta Rudna (IV liga) -
OSiR Świdnica

źródło: poloniastal.swidnica.pl

Z ZABRZA NA TARCZY
Piłkarze Dabro-Bau  Polonii Stali zmierzyli

się w wyjazdowym meczu z rezerwami  ekstra-
klasowego Górnika Zabrze. Świdniczanie prze-

grali 3:2, ale  zostawili serce na boisku. Cieszy
fakt, że biało-zieloni mieli lepsze  momenty, ale
ponownie nie miało to przełożenia na wynik
końcowy. 

Świdniczanie do Zabrza przyjechali z  wiel-
kimi nadziejami. Beniaminek rozgrywek przed
meczem z rezerwami  ektraklasowego Górnika
liczył na przełamanie w walce o punkty na  wy-
jazdach. Spotkanie lepiej rozpoczęli jednak go-
spodarze, którzy od  początku meczu częściej
utrzymywali się przy piłce. W pierwszym  kwa-
dransie zabrzanie mieli dwie doskonałe okazję do
zdobycia gola, ale  remis w ryzach utrzymywał
bramkarz gości - Bartłomiej Kot. Świdniczanie
popełniali sporo błędów indywidualnych, które
przekładały się na kolejne  akcje ofensywne go-
spodarzy. Jednak po początkowym natarciu z
biegiem  minut do głosu dochodzili również go-
ście. Biało-zieloni nieźle grali w  pressingu, od-
bierali piłkę, ale nic z tego nie wynikało. Nie
potrafili  oni zagrozić bramce Tomali.

W okolicach 27 minuty na prowadzenie  wy-
szli gospodarze. Mimo całkiem dobrego frag-
mentu gry Polonii Stali to  piłkarze Górnika cie-
szyli się z gola. Akcja rozpoczęła się na skrzydle,
następnie piłka została dośrodkowana w pole
karne, tam po uderzeniu  odbiła się od słupka i
finalnie z bliskiej odległości dobił ją Pranica.
Goście mieli natychmiast szansę na wyrównanie,
ale piłka była dograna za  mocno i z przed nóg
Myrty zgarnął ją bramkarz Górnika Zabrze.

Mecz  nieco się otworzył, ale nadal to Górnik
więcej rozgrywał. W okolicach 31  minuty go-
spodarze mieli kolejne dobre okazje na podwy-
ższenie wyniku,  ale nie zdołali niczego wyko-
rzystać. W pierwszej części gry zarówno  piłka-
rze Górnika, jak i Polonii Stali mieli swoje szan-
sę, ale  zdecydowanie bliżej zdobycia gola na 2:0
byli gospodarze niż  świdniczanie mieli  szansę
na  remis. W sumie biało-zieloni oddali jeden
groźny strzał, z którym  poradził sobie bez wię-
kszych problemów Tomala. Gospodarze częściej
utrzymywali się przy piłce, a ich podania cecho-
wały się większą  dokładnością.

Druga połowa zdecydowanie na plus
Po zmianie stron szybki nokdaun  otrzymali

goście, którzy już w 46 minucie stracili drugiego
gola w tym  meczu. Mimo straconej bramki,
goście nie zwiesili głów tylko wzięli się  za od-
rabianie strat. Strzelać próbował Borowy, Szuba
i Krakowski, ale  piłka nie mogła znaleźć drogi
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Nie zabraknie również uwielbianych przez
widzów piosenek.
 #obserwujemywas nie kończy się tylko na
stworzeniu programu, ale jest częścią każde-
go występu, dlatego widz ma szansę stać się
"tu i teraz" bohaterem show, a nawet być
jego współtwórcą!
Sprawdź sam jak działa na Ciebie Kabaret
Smile - bądź "Tu i teraz"!
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do bramki Tomali. Jednak już chwilę  później
ponownie z opałów swój zespół musiał ratować
Kot. Wszystko  rozpoczęło się od straty jednego
z graczy Polonii Stali na połowie  rywala. Piłka-
rze gospodarzy momentalnie przeszli z obrony
do ataku i  kilkoma podaniami otworzyli sobie
drogę do bramki. Na posterunku jednak  był Kot,
który już po raz drugi w tym meczu wyszedł
zwycięsko z  pojedynku jeden na jeden. Swoją
interwencją dodał on nieco skrzydeł  zespołowi,
a chwilę później wejście smoka mógł odnotować
Bartek  Paszkowski. Młody pomocnik holował
piłkę od środka boiska, zdecydował  się na samo-
dzielną akcję, którą zakończył groźnym strzałem
z linii pola  karnego. Ta akcja zapoczątkowała
kolejny dobry fragment gry w wykonaniu  biało-
zielonych. Na skrzydłach grę świdniczan rozkrę-
cali dwaj  młodzieżowcy Krakowski i B. Paszko-
wski. Ten pierwszy zresztą strzelił  gola konta-
ktowego na 1:2.

W końcówce mimo, że to goście przeważali
i stwarzali sobie sytuacje to ponownie z bramki
cieszyli się  gospodarze. W 89 minucie do bramki
Kota po raz drugi trafił Kobylarczyk.  Świdni-
czanie nie stracili jednak nadziei i w ostatniej
akcji meczu  wywalczyli rzut karny. Jedenastkę
na gola zamienił Szuba i tym samym  ustalił on
wynik na 3:2. Mimo, że świdniczanie po strzele-
niu gola  kontaktowego "poczuli krew" i przycis-
nęli zespół Górnika Zabrze to  ponownie zabrak-
ło im konsekwencji i subordynacji. Biało-zieloni
znowu  tracili gole po błędach indywidualnych i
nie potrafili grać na wysokiej  intensywności całe
dziewięćdziesiąt minut. To z kolei przełożyło się
na  wynik spotkania i dużą ilość straconych goli.
Nasz zespół nadal płaci  frycowe za dołączenie
do makroregionu, ale doświadczenie zbierane w
meczach na jesień być może zaprocentuje w
przyszłości. 

GÓRNIK II ZABRZE - POLONIA-STAL
ŚWIDNICA

3:2 (1:0)
BRAMKI: 1:0 Pranica (28), 2:0 Korbecki (46),
2:1 Krakowski (76), 3:1 Korbecki (89), 3:2 Szu-
ba (90+)
GÓRNIK: Tomala - Szymański, Surowiec, Flak,
Baranowicz,  Kulanek (69 Kobylarczyk), Prani-
ca (79 Martuszewski), Szkudlarek (79  Jaksik),
Korbecki, Lukoszek, Zawada (69 Skiba)
POLONIA-STAL: B. Kot, P. Paszkowski, Sowa,
Salamon, Sztylka,  Borowy, Frankiewicz (46 Fi-
lipczak), Tragarz (60 B.Paszkowski), Szuba,
Krakowski, Myrta

źródło: poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
21.11.2020r. godz. 10.15 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące dużego psa przy-
pominającego owczarka niemieckiego, który
biegał bez nadzoru w rejonie ulicy Komunar-
dów. Zgłaszający obawiał się, że pies może
zaatakować przechodniów. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Na
miejsce wezwano również pracowników
schroniska dla zwierząt. Ostatecznie pies zo-
stał odłowiony przy lokalu FOSA na Placu
Świętej Małgorzaty. Obecnie oczekuje na
swojego właściciela w schronisku. Właści-
ciela czeka również spotkanie z funkcjo-
nariuszami straży miejskiej, gdyż za brak
nadzoru nad zwierzęciem grozi wysoka kara
grzywny.

21.11.2020r. godz. 18.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące bezdomnego męż-

czyzny leżącego w krzakach przy ulicy Dłu-
gosza. Skierowani na miejsce funkcjonariu-
sze zastali tam dwóch bezdomnych leżących
pod kołdrą. Osobom tym zaoferowano dale-
ko idąca pomoc, łącznie z umieszczeniem w
schronisku dla bezdomnych lub wezwaniem
na miejsce pracownika MOPS. Niestety, obaj
panowie kategorycznie odmówili i stwier-
dzili, że sami zadbają o siebie. W takich
przypadkach strażnicy musza uszanować ta-
ką decyzję. Miejsce to będzie monitorowane
przez patrole straży.

23.11.2020r. godz.14.50 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące libacji alkoholo-
wej pod pomnikiem na Placu Grunwaldz-
kim. Na miejscu strażnicy zastali dwie osoby
spożywające alkohol. Jedna z nich została
ukarana mandatem karnym, natomiast po
ustaleniu danych personalnych drugiego
młodzieńca, okazało się, że jest to osoba
nieletnia. W związku z powyższym został on

przekazany prawnemu opiekunowi. Sprawa
ta została również przekazana Policji w celu
podjęcia działań w związku z przejawami
demoralizacji.

23.11.2020r. godz. 19.15 
Operator monitoringu wizyjnego zgłosił iż
pojazd marki Fiat wjechał do Rynku od stro-
ny ulicy Grodzkiej nie stosując się do kilku
znaków, w tym do znaku B-2 "zakaz wjaz-
du". Pomimo, iż kierowca odjechał z miejsca
zdarzenia przed przybyciem patrolu, nie
uniknie odpowiedzialności. Zapis z kamer
został zabezpieczony. Sprawa trafi do rozpa-
trzenia przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

24.11.2020r. godz. 10.19 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące jednej z ekspe-
dientek stoiska na hali targowej przy ulicy
Wróblewskiego, która obsługując klientów
nie zasłaniała maseczką ust i nosa. Skierowa-
ny na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie.
Kobieta tłumaczyła się roztargnieniem. W
obecności funkcjonariuszy założyła masecz-
kę. Interwencję zakończono pouczeniem.

24.11.2020r. godz. 13.53 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące rozsypanego su-
chego betonu w rejonie ulic Kazimierza
Wielkiego i Tadeusza Ząbka. Zanieczyszcze-
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nie jezdni powodowało poważne zagrożenie
w ruchu drogowym. Strażnicy na miejscu
potwierdzili zgłoszenie i wezwali na miejsce
specjalistyczna firmę, która posprzątała jezd-
nię. Trwają czynności wyjaśniające w celu
ustalenia sprawcy zanieczyszczenia drogi.

25.11.2020r. godz. 6.20 
Do dyżurnego Straży Miejskiej w Świdnicy
zadzwoniła mieszkanka z ulicy Waryńskie-
go. Mąż kobiety był poważnie chory. Rano
przyjechało pogotowie, udzielili pomocy
mężczyźnie, jednak w chwili obecnej nie
może on samodzielnie przejść do łóżka. Na
miejsce skierowano patrol, który pomógł ko-
biecie umieścić męża w łóżku.

26.11.2020r. godz. 20.30 
Do dyżurnego Straży Miejskiej w Świdnicy
zgłosił się bezdomny mężczyzna prosząc o
udzielenie pomocy. Osoba ta chciała zamiesz-
kać w schronisku dla bezdomnych, jednak o tak
późnej porze z przyczyn formalnych nie było
to już możliwe. Dyżurny straży zapewnił bez-
domnemu schronienie w nocy i ciepły posiłek.
W dniu następnym po wykonaniu testów na
COVID-19 z wynikiem ujemnym i wizycie w
MOPS bezdomny trafił do schroniska.

***
W minionym tygodniu zrealizowano  136

interwencji.  
info: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
PO PIENIĄDZE Z PROW 
JESZCZE W TYM ROKU 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa uruchomia w końcówce roku cztery
nowe nabory wniosków w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- informuje Halina Szymańska, prezes ARiMR.
- Wśród nich jest np. program pomocy dla tych
rolników, którzy chcą przeciwdziałać skutkom
suszy i zaopatrzyć swoje gospodarstwa w urzą-
dzenia nawadniające . Przed kolejnym sezonem
wiosenno-letnim warto o takich inwestycjach po-
myśleć. Zachęcam więc do zapoznania się z na-
szą ofertą pomocy i skorzystanie ze środków
dostępnych z budżetu PROW 2014-2020.

INWESTYCJE W NAWADNIANIE GO-
SPODARSTW

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje
uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się
o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodar-
stwa. Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021
r. trwał będzie nabór wniosków o przyznanie tego
rodzaju wsparcia.

O pomoc, która realizowana jest w ramach
działania "Modernizacja gospodarstw rolnych",
może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo
o powierzchni co najmniej

1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie
12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku wykazał przychód w wysokości co naj-
mniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiada-
nie wpisu w krajowym systemie ewidencji pro-
ducentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie jest przyznawane na realizację in-
westycji ulepszających już istniejące instalacje
nawadniające, powiększających obszar nawad-
niania lub jednocześnie powiększających obszar
nawadniania i ulepszających już istniejące insta-
lacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:

budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i
urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatnia-
nia, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, in-
stalacji nawadniających i systemów do sterowa-
nia nawadnianiem.

Limit finansowy na jednego beneficjenta i
jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy
czym refundacji podlega 50 proc. kosztów ponie-
sionych na realizację inwestycji (60 proc. w przy-
padku młodego rolnika). Minimalny poziom ko-
sztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

USŁUGI DLA ROLNIKÓW Z DOFI-
NANSOWANEM

Ta propozycja  skierowana jest do przedsię-
biorców, którzy pracują już na rzecz rolników i
chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług
wspomagających produkcję roślinną lub chów i
hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług
świadczonych po zbiorach. Od 30 listopada 2020
r. do 13 stycznia 2021 r. mogą oni składać wnio-
ski o pomoc na "Rozwój przedsiębiorczości -
rozwój usług rolniczych".

O dotację może ubiegać się osoba fizyczna,
osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, która jako mikro-
lub małe przedsiębiorstwo wykonuje  działal-
ność gospodarczą obejmującą świadczenie usług
dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej
dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wnio-
sku w zakresie co najmniej jednego z następują-
cych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:
01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca
produkcję roślinną, 01.62.Z - Działalność usłu-
gowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich, 01.63.Z  - Działalność usługowa
następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów
kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in.
koszty zakupu lub leasingu (zakończonego prze-
niesieniem prawa własności) nowych maszyn,
narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, apa-
ratury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu kom-
puterowego i oprogramowania służących do za-
rządzania przedsiębiorstwem lub wspomagają-
cych sterowanie procesem świadczenia usług,
wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat
za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wy-
płaca do wysokości limitu, który w okresie reali-
zacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł
na jednego beneficjenta.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieru-
chomości, rzeczy używanych, jak również ko-
sztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego
oraz podatku VAT.

INWESTYCJE NA OBSZARACH NA-
TURA 2000

Od 1 do 30 grudnia 2020 r. rolnicy gospo-
darujący na obszarach cennych przyrodniczo bę-
dą mogli składać w ARiMR wnioski o przyzna-
nie wsparcia na "Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach Natura 2000".

Pomoc może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w
gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna
powierzchnia trwałych użytków zielonych i pa-

stwisk trwałych położonych na obszarze Natura
2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić
prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z
podwyższonymi standardami środowiskowymi
obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo
terenach.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które
m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowa-
nia w gospodarstwie trwałych użytków zielo-
nych położonych na obszarze Natura 2000, nie
będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działa-
niami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi
dla obszaru Natura 2000, na którym jest położo-
ne gospodarstwo, w planach zadań ochronnych
lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały
ustanowione).

Refundacji podlega 50 proc. kosztów ponie-
sionych na realizację inwestycji (w przypadku
młodego rolnika - 60 proc.). Limit pomocy przy-
padający na jednego beneficjenta i na jedno go-
spodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wspar-
cia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W
przypadku budowy lub modernizacji budynków
inwentarskich lub adaptacji innych budynków na
budynki inwentarskie można otrzymać maksy-
malnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku reali-
zacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn
do utrzymania trwałych użytków zielonych,
urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywa-
nia pasz, można ubiegać się o wsparcie do 200
tys. zł.

ZABEZPIECZENIE WÓD PRZED
AZOTANAMI

Rolnicy, którzy chcą w swoich gospodar-
stwach zrealizować "Inwestycje mające na celu
ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotana-
mi pochodzącymi ze źródeł rolniczych", mogą
od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. składać
w ARiMR wnioski o dotacje na ten cel. 

Wsparcie adresowane jest do gospodarzy
prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w
rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt gospodarskich.

O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele
ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzo-
dy chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o
wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można
otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w
formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowa-
nych poniesionych na inwestycję (60 proc. w
przypadku młodego rolnika).

Pomoc może być przyznana na inwestycje,
które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wy-
magań określonych w "Programie działań  mają-
cych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", które
dotyczą warunków przechowywania nawozów na-
turalnych (oraz kiszonek - w przypadku młodych
rolników). Dofinansowanie można otrzymać m.in.
na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbior-
ników do przechowywania nawozów naturalnych
płynnych, płyt do gromadzenia nawozów natural-
nych stałych, zbiorników lub płyt do przechowy-
wania kiszonek, jak również zakupu nowych ma-
szyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych
płynnych.

Wnioski w tych czterech naborach przyjmują
oddziały regionalne ARiMR. Można je składać
osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną
przesyłką pocztową.
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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 - Początek jesieni wprawił Cię w melan-
cholijny nastrój. Nie masz ochoty angażować się w
pracę zawodową. Wszystko robisz na przymus.
Postaraj się zregenerować siły poprzez aktywny
wypoczynek. Zamiast wypijać kilka filiżanek ka-
wy, zrób kilka ćwiczeń gimnastycznych, pobiegaj.
Dzięki temu świetnie się rozruszasz. Przestaniesz
narzekać, że ciągle coś Cię boli.
BYK - Od dłuższego czasu brakuje Ci pieniędzy
i nie wiesz jak powiązać koniec z końcem. Osz-
czędzasz, kombinujesz i ciągle na coś brakuje.
Już wkrótce sytuacja znacznie się poprawi i bę-
dziesz mógł odpocząć od problemów finansowych.
Poprawie ulegną także, nienajepsze ostatnio, sto-
sunki rodzinne. Nie ma sensu czepiać się o drobiaz-
gi. Przecież wszystko jakoś się ułoży. Bywało o
wiele gorzej.
BLIŹNIĘTA - Stresująca atmosfera w pracy
będzie się utrzymywała jeszcze przez kilka dni.

Musisz to jakoś przetrzymać. Jednocześnie staraj
się unikać konfliktów. I tak wszystko jest przesą-
dzone. Waśnie niczego nie zmienią. Pomyślnie
rozstrzygną się  Twoje sprawy finansowe. Bę-
dziesz zadowolony z wyników. Swoją radością
podzielisz się z bliskimi. Razem zaplanujecie
najbliższy weekend. 
RAK - Twoje myśli będą krążyły wokół pewnej,
bardzo atrakcyjnej osoby. Zabraknie Ci jednak
odwagi, żeby wyjść z jakąś inicjatywą. Uważaj,
aby ktoś Cię nie uprzedził. W pracy wszystko po
staremu. Na razie nie możesz więc liczyć na
podwyżkę. Poświęć więcej czasu swoim bliskim,
bardzo teraz tego potrzebują. Zwłaszcza, że to
dobry tydzień na łagodzenie konfliktów, przepra-
szanie za błędy.
LEW - Twoje problemy skończą się na dobre.
Ktoś bliski pomoże Ci znaleźć wyjście z sytuacji.
Nie zamykaj się w sobie, miej więcej zaufania do
innych. Nawiąż kontakt z przyjacielem, przecież
tak dawno się nie spotkaliście. Sprawy zawodo-
we  trochę się skomplikują. Nie ryzykuj, wybie-
raj tylko bezpieczne rozwiązania. Romantyczne
chwile we dwoje pozwolą zapomnieć o przeciw-
nościach.
PANNA - Będziesz miał dużo zajęć w nadcho-
dzącym tygodniu. Dlatego warto jakoś sobie po-
układać obowiązki. Nie zapomnij o ważnym ro-
dzinnym jubileuszu. Bliskim mogłoby być przy-
kro. Unormują się sprawy finansowe. Nie licz
jednak na kokosy. W pracy pojawią się nowe
perspektywy. Postaraj się nie przegapić szansy na
podwyżkę. Wszystko teraz w Twoich rękach.
WAGA - Twoja sytuacja bardzo się zmieni i
będziesz musiał dostosować się do nowych oko-
liczności. Będziesz pełen obaw, szczególnie co
do tego, czy dasz sobie radę. Więcej wiary w
siebie! Pokonasz trudności i wzmocni Cię to na

przyszłość. Świetnie ułożą się sprawy finansowe.
Spodziewaj się dodatkowych dochodów. 
Zadbaj o swoją kondycję fizyczną i zdrowotną.
Nie masz tereaz czasu, żeby chorować.
SKORPION - Masz tyle spraw na głowie, że nie
wiesz od czego zacząć. Nie powinieneś się znie-
chęcać. Odkładanie na później tylko wszystko
skomplikuje. Poproś o pomoc partnera. Jest w
stanie w wielu rzeczach Cię wyręczyć. I chętnie to
zrobi. Nie przejmuj się gierkami osoby spod znaku
Wagi. Kieruje nią zawiść i zazdrość. Najlepiej uni-
kaj z nią kontaktu.
STRZELEC - W pogoni za pieniędzmi zapo-
mniałeś o tym, co jest naprawdę ważne. Uważaj,
żebyś nie został sam. Sprawy zawodowe i finan-
sowe ułożą się po Twojej myśli. Przecież ciężko

na to pracowałeś i słusznie Ci się to należy.
Gorzej będzie z powodzeniem w życiu osobi-
stym. Bliska osoba czuje się odtrącona i niepo-
trzebna. Trzeba wielu starań, aby to naprawić.
KOZIOROŻEC - Nadchodzący tydzień zmusi
Cię do większej aktywności. Przywykłeś już do
pewnej wygody, a tu trzeba będzie ruszyć się w
wiele miejsc. Powinieneś jednak się cieszyć, bo
przełoży się to na sprawy finansowe. Będzie okazja
żeby trochę zarobić . Tym bardziej, że piętrzą się
niezapłacone rachunki. Postaraj się mniej krytyko-
wać partnera.
WODNIK - Masz pretensje do wszystkich o
swoje ostatnie niepowodzenia. Zastanów się co
naprawdę jest tego przyczyną. Przemyśl całą sy-
tuację i spróbuj jeszcze raz zadziałać. Najbliższe
dni będą sprzyjały Twoim przedsięwzięciom. W
pracy tymczasem bez zmian. Nadal sumiennie
wypełniaj obowiązki, a odniesiesz sukces. Zapla-
nowaną podróż trzeba będzie trochę przesunąć w
czasie.
RYBY - Nareszcie uregulujesz swoje zobowią-
zania finansowe i będziesz mógł odetchnąć z
ulgą. Nie popadaj jednak w lenistwo, bo czas
biegnie szybko i pojawią się nowe rachunki. Wy-
korzystaj szansę jaka się nadarzy. Wolne dni spę-
dzisz w gronie przyjaciół w miłej atmosferze.
Postaraj się odpocząć od obowiązków. Czeka Cię
bardzo pracowity tydzień.

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
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