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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

CHRISTMAS SONG - KONCERT W
RAMACH ŚWIDNICKICH NOCY JAZ-
ZOWYCH
18 grudnia 2020 godz.17:00
Miejsce: Rynek, Świdnica, organizatorzy:
ŚOK, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, -
arte-; wstęp wolny

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 Aszkie-
łowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świdnica

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
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ZALOGOWANI POWALCZĄ
ZDALNIE

Szkoły pozostają zamknięte, ale uczestnicy
konkursu Zalogowani nie zwalniają tempa - za-
częli poznawać świdnickie firmy, uczestnicząc w
e-wycieczkach, a już wkrótce wezmą udział w
zdalnych warsztatach z doradztwa zawodowego.

-Ograniczenia wprowadzone w związku z
epidemią koronawirusa zmusiły nas do prze-
projektowania formuły konkursu. Nie chcemy,
żeby Zalogowani stracili najbliższe tygodnie (a
może nawet miesiące), dlatego postanowiliśmy,
że do czasu powrotu uczniów do szkół zajęcia w
ramach konkursu będą odbywać się zdalnie -
mówi Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Fun-
duszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Zarówno wizyty w lokalnych firmach, jak i
warsztaty z doradztwa zawodowego będą miały
formę wideokonferencji prowadzonych przy

użyciu bezpłatnej aplikacji Google Meet. Na po-
trzeby nowej formuły konkursu udostępniono
specjalny adres e-mail: pani .zalogowana@gma-
il.com, pod którym uczniowie mogą zadawać
pytania organizatorom oraz uzyskać pomoc we
wszystkich kwestiach związanych z projektem.

- Mamy nadzieję, że nowa forma konkursu
przypadnie uczniom do gustu. Zdajemy sobie

jednak sprawę, że nic nie zastąpi bezpośredniego
kontaktu, dlatego bardzo liczymy na to, że już
niebawem spotkamy się wszyscy "w realu" -
dodaje Anna Skrzypacz.

Zmagania Zalogowanych potrwają do końca
roku szkolnego. Uczestnicy konkursu, oprócz
wzięcia udziału we wspomnianych wyżej wizy-
tach w firmach i warsztatach z doradztwa zawo-
dowego, sprawdzą również swoją wiedzę na te-
mat lokalnego rynku pracy, rozwiązując e-bonu-
sy i testy wiedzy o firmach, zmierzą się w miej-
skiej grze biznesowej i zaprezentują przed komi-
sją konkursową swój pomysł na biznes w Świd-
nicy.Na najlepszych, jak co roku, czekać będą
atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe , które
zostaną wręczone w czerwcu 2021 roku.

Więcej informacji na temat konkursu znajdu-
je się na stronach: www.zostancieznami.pl oraz
www.facebook.com/zostancieznami. 

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
W sobotę, 12 grudnia odbędzie się zbiórka

elektrośmieci. To kolejna tego typu akcja w mie-
ście organizowana przez firmę AG-EKO wspól-
nie z Urzędem Miejskim w Świdnicy.Zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można
oddać w godz. od 9.00 do 12:00 na parkingu

przed Urzędem Miejskim.
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu
niepotrzebne urządzenia, które działają lub dzia-
łały kiedyś na prąd lub baterie, czyli np. pralki,
lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory,
komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady
zawierają w sobie substancje niebezpieczne dla

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
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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

**********************************
CHRISTMAS SONG - KONCERT W
RAMACH ŚWIDNICKICH NOCY JAZ-
ZOWYCH
18 grudnia 2020 godz.17:00
Miejsce: Rynek, Świdnica, organizatorzy:
ŚOK, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, -
arte-; wstęp wolny

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
"Christmas Song" w aranżacjach jazzo-
wych. To koncert w ramach ŚNJ, który od-
będzie się 18 grudnia o godz. 17.00 na świd-
nickim Rynku.
Światowe standardy świątecznych piosenek
zagrane będą w hallu teatru niestety bez
widowni. Wysłuchanie w plenerze umożli-
wimy Państwu poprzez instalację głośników
na balkonie teatru (nad wejściem). Ponadto
relacja w wersji streamingowej.
Christmas Song w wykonaniu zespołu NA-
TALIA & FRIENDS
Projekt NATALIA & FRIENDS to grupa en-
tuzjastów muzyki jazzowej i nie tylko. Każdy
z muzyków, który tworzy ten oryginalny kwar-
tet to artyści związani na stałe z wrocławskim
środowiskiem muzycznym. Założycielem ze-
społu jest saksofonista i pedagog Grzegorz
Olszamowski. Natalia Podwin zanim została
uznaną wokalistką ponad 6 lat temu była fina-
listką 5.edycji Voice of Poland. Grupę przyja-
ciół uzupełniają: gitarzysta Bartek Domagała i
perkusista Paweł Ostrowski.

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

Plan sparingów Dabro-Bau
Polonii-Stali Świdnica

* 23.01.2021 (sobota) 

www.expressem.eu

ludzi i środowiska, dlatego muszą być zbierane
selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku
lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracu-
jących przy zbiórce odpadów nie powinniśmy
przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych
telewizorów i sprzętu niekompletnego.

Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w
terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie
przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyj-
mowane są od razu, wystarczy tylko wylegity-
mowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt
ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy,
którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzy-
stać z usług bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy
Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat,
mogą przekazywać:

- 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,
- opakowania wielomateriałowe,
- opakowania ulegające biodegradacji.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Meta-
lowców 4. Aby oddać odpady należy wcześniej
umówić się telefonicznie na dany dzień i godzinę
(tel. 074/852 21 04).Odpady będą przyjmowane
od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00
do 17:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00. Ma-
ksymalny czas wizyty to 20 minut. Wprowadzo-
ne ograniczenia związane są ze stanem epidemii
COVID-19. Mając na uwadze bezpieczeństwo
mieszkańców, prosimy o zachowanie wszelkich
środków ostrożności oraz stosowanie się do za-
leceń przekazywanych przez pracowników pun-
ktu.

Elektrośmieci możemy także przekazać
sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas
zakupu nowego sprzętu, zobowiązani są oni nie-
odpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny. Obowiązek ten dotyczy wy-
miany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie
nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozo-
stawić w punkcie handlowym stary telewizor. 

W każdym gospodarstwie domowym po-
wstają tzw. odpady problemowe, które ze wzglę-
du na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą
być umieszczone w pojemnikach i kontenerach
przeznaczonych na zmieszane odpady komunal-
ne.

Do odpadów takich należą m.in.:

ciąg dalszy na str. 4
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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 liga) - Strzegom

* 27.02.2021 (sobota) 
Ślęza Wrocław (III liga) - pod znakiem za-
pytania (planowany mecz Pucharu Polski
strefy wrocławskiej)

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

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

Regulamin VII edycji konkursu
otwartego "Świdnicka Szopka

Bożonarodzeniowa" 
Par. 1 
Organizatorem konkursu jest Muzeum
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy 
Par. 2 
Cele konkursu 
1 Kultywowanie tradycji świątecznych i
dziedzictwa narodowego, 
2 Skierowanie uwagi dzieci i dorosłych na
ważność zwyczajów i obrzędów związa-
nych z czasem Bożego Narodzenia, 
3 Ukształtowanie aktywnej i twórczej posta-
wy społeczeństwa wobec sztuki oraz trady-
cji kulturowej związanej z obrzędowością.
Par. 3 Uczestnicy konkursu 
Uczestnikami konkursu mogą być: dzieci,
dorośli, osoby indywidualne, grupy oraz ca-
łe rodziny. 
Par. 4 
Wymogi względem pracy Forma pracy -
przestrzenna (na wzór szopki krakowskiej),

- odpady wielkogabarytowe,
- odpady ulegające biodegradacji,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlane i remontowe,
- przeterminowane i niepotrzebne leki.
O tym, gdzie są one przyjmowane można

dowiedzieć się na stronie www.czystaswidni-
ca.pl. 

PROFESOR MARCIN DRĄG
HONOROWYM OBYWATELEM

ŚWIDNICY
Z wnioskiem o nadanie profesorowi Marci-

nowi Drągowi tytułu "Honorowego Obywatela
Miasta Świdnicy" wystąpiła prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska. Za przyjęciem uchwały w
tej sprawie głosowali wszyscy radni. 

Profesor Marcin Drąg jest absolwentem II
Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. W
1999 roku ukończył studia chemiczne na Uni-
wersytecie Wrocławskim, a stopień doktora uzy-
skał w 2003 roku na Politechnice Wrocławskiej,
po czym habilitował się na tej samej uczelni w
2011 roku. W 2016 roku otrzymał tytuł naukowy
profesora nauk chemicznych. 

Do dziś prof. Drąg związany jest ze świdnic-
ką szkołą, prowadząc okazjonalnie zajęcia i wy-
kłady dla uczniów z klas matematyczno-chemi-
cznych. Zawodowo związany jest z Zakładem
Chemii Bioorganicznej Politechniki Wrocła-
wskiej. Specjalizuje się w chemii biologicznej,
chemii kombinatorycznej, enzymach proteolity-
cznych, syntezie peptydów oraz sondach do ob-
razowania . To wielokrotny stypendysta Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej. Zrealizował wiele gran-
tów badawczych, m.in. z budżetu Narodowego
Centrum Nauki oraz polskich i zagranicznych
uczelni, instytucji i organizacji, finansujących
zaawansowane technologie naukowe. 

Profesor Marcin Drąg od samego początku
jest zaangażowany w poszukiwania leku na koro-
nawirusa. Naukowcom pod wodzą prof. Marcina
Drąga udało się zidentyfikować enzym (prote-
azę), który jest niezbędny do namnażania się
koronawirusa. Zablokowanie działania tego en-
zymu powoduje, że wirus ginie. To niezwykle
istotne odkrycie dla opracowania szybkiego testu
diagnostycznego oraz leku na koronawirusa. Po-
szukiwanie leku-inhibitora proteazy zespół prof.
Drąga rozpoczął wśród leków już dopuszczo-
nych do stosowania w przypadku innych scho-
rzeń.

Marcin Drąg pracował na uczelniach we
Włoszech, Austrii, Francji i w Stanach Zjedno-
czonych. Pomimo wielu propozycji z zagranicz-
nych uczelni i ośrodków badawczych postanowił
pozostać na Dolnym Śląsku i tu prowadzić swoje
badania. Jest związany z prestiżowym Sanford-
BurnhamPrebysMedical Discovery Institute w
Kalifornii. Współpracuje z amerykańską firmą
Genentech, która uchodzi za jedną z najbardziej
innowacyjnych firm farmaceutycznych na świe-
cie. 

Świdniczanin należy do grona najważniej-
szych na świecie specjalistów w swojej dziedzi-
nie. Na prestiżową konferencję naukową pod
marką Gordon Research Conference - Proteoly-
ticEnzymes and TheirInhibitors, z udziałem oko-
ło 150 uczonych z całego świata - chemików,
biotechnologów, biologów, farmaceutów, leka-
rzy - prof. Drąg jest zapraszany z wykładami
regularnie od 12 lat. Wypracowana przez niego
Hybrydowa Kombinatoryczna Biblioteka Sub-
stratów (HyCoSuL) pozwala projektować i
otrzymywać wysoce aktywne i selektywne na-
rzędzia chemiczne. Platforma technologiczna
wykorzystuje szeroką gamę aminokwasów (któ-
re nie występują w naturze), do monitorowania
aktywności enzymów proteolitycznych. Może
ona służyć do opracowywania nowych terapii,
leków czy metod diagnostycznych. Za badania te
doceniony został właśnie w 2019 r. Nagrodą
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  

- Myślę, że wszyscy jesteśmy dumni z takie-
go świdniczanina. Profesor Drąg mógłby robić
naukową karierę w dowolnie wybranym ośrodku
naukowym na świecie. Tymczasem zdecydował
się zostać tu na Dolnym Śląsku wzbogacając
swoją wiedzą rodzinne środowisko naukowe.
Wciąż też silne są jego związki z naszym mia-
stem przede wszystkim rodzinne i przyjacielskie
- mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

WOŚP W NOWEJ FORMIE
Ze względu na obostrzenia związane z pan-

demią, 29.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy przybierze nową formę. Ponieważ ogra-
niczone są kontakty międzyludzkie, świdnicki
sztab wspólnie z Urzędem Miejskim i Świdnic-
kim Ośrodkiem Kultury przygotuje inną formułę
i możliwości wsparcia Orkiestry.

Dzięki zaangażowaniu telewizji Teletop Su-
dety, redakcji Moja Świdnica oraz firmy Weber
Group, w niedzielę, 10 stycznia 2021 roku stwo-
rzone zostanie specjalne studio telewizyjne w
Sali narad Urzędu Stanu Cywilnego, by przez
cały dzień zarówno online , jak i w telewizji na
żywo mogły odbywać się aukcje cennych przed-
miotów. Zaproszeni zostaną goście specjalni,
którzy od lat wspierają WOŚP oraz lokalni arty-
ści, którzy tego dnia zadbają o oprawę muzyczną.
Program poprowadzą redaktor Beata Ziółko-
wska wraz ze stałymi gospodarzami aukcji Grze-
gorzem Godulą i Violettą Sobczak.

A tymczasem już dziś zapraszamy do zgła-
szania i dostarczania fantów oraz gadżetów do
licytowania na aukcji do Violetty Sobczak do
hufca ZHP (ul. Lelewela 18) i Mariusza Kozło-
wskiego w ŚOK (Rynek 43) Pokażmy naszą siłę
i solidarność w tych trudnych czasach i pobijmy
kolejny rekord Świdnicy!

Podczas 28.Finału WOŚP w Galerii Świd-
nickiej zostało zebranych ponad 28 tysięcy zło-
tych, w tym roku chcemy przebić granicę 30
tysięcy!

Sztab WOŚP

ŚWIĄTECZNE KONKURSY 
W ŚWIDNICY

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Boże-
go Narodzenia, jedne z najpiękniejszych i najbar-
dziej rodzinnych świąt w roku. Świdnickie insty-
tucje kultury przygotowały mnóstwo ciekawych
konkursów i serdecznie zapraszają do wzięcia w
nich udziału.  

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
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wykonana z materiałów dowolnych, mająca
charakter rękodzieła, bez użycia gotowych
komponentów, w której obok elementów
związanych z tradycjami świąt Bożego Na-
rodzenia znajdzie się chociaż jeden zmi-
niaturyzowany, architektoniczny motyw
świdnicki. Szopka powinna być trwała i sta-
bilna, zaopatrzona w metryczkę przymoco-
waną na stałe do jej boku (wypisaną czytel-
nie drukowanymi literami, zawierającą: imię
i nazwisko autora/autorów pracy), z zazna-
czeniem kategorii wiekowej (wiek dziecka
lub określenie czy jest to osoba dorosła),
sposób kontaktu: telefoniczny, e-mail. Jeżeli
pracę zgłosiła szkoła, stowarzyszenie lub in-
na grupa, oprócz wykazu autorów pracy,
należy podać nazwę instytucji oraz imię i
nazwisko opiekuna lub osoby prowadzącej.
Szopki bez opisu nie będą przyjmowane.
Zastrzega się, że biorące we współzawod-
nictwie szopki nie mogły być prezentowane
wcześniej na innych tego rodzaju konkur-
sach. Praca nie może naruszać żadnych praw
bądź dóbr osobistych osób trzecich. Udział
w konkursie jest jednoznaczny z wyraże-
niem zgody na nieodpłatne udzielenie orga-
nizatorom prawa do publikacji zdjęć szopki
w środkach masowego przekazu i prezento-
wania jej na wystawie. 
Par. 5 
Kryteria oceny 
Walory artystyczne i estetyczne, staranność
wykonania, nowatorskość wykonanej pracy,
ciekawa interpretacja proponowanej tema-
tyki, sposób wykorzystania świdnickiego
motywu architektonicznego. Ze współza-
wodnictwa zostaną wykluczone prace z "go-
towymi" elementami, np. figurkami. 
Par. 6 
Ocena Szopki oceni niezależne jury. Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone na stronie inter-
netowej oraz fanpage’u Muzeum Dawnego
Kupiectwa. O wynikach zostaną poinformo-
wane lokalne środki masowego przekazu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod-
czas wernisażu wystawy pokonkursowej
"Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa". 
Par. 7 
Nagrody dla zwycięzców przewidziane są
nagrody rzeczowe, a dla wykonawców
wszystkich eksponowanych prac dyplomy
uczestnictwa. Nagrodzone prace przechodzą
na własność muzeum i mogą być ekspono-
wana na corocznych wystawach szopek, bez
ponownego uczestnictwa w konkursie. 
Par. 8 
Postanowienia końcowe Organizatorzy za-
strzegają sobie prawo (po przyjęciu prac na
konkurs) do wprowadzenia kategorii wieko-
wych. Decyzje jury są ostateczne i nie przy-
sługuje od nich odwołanie. Prace należy
składać od 26 listopada do 3 grudnia 2020 r.,
w godz. 10.00-15.00 w siedzibie Muzeum
Dawnego Kupiectwa. Prace uszkodzone nie
będą przyjmowane na konkurs. Ze zgłoszo-

Ubierz choinkę i przygotuj eko-ozdobę
"Święta w stylu eko" - to kolejna propozycja

konkursowa Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Aby wziąć udział w zabawie należy wysłać zdję-
cie swojej ozdoby wykonanej z materiałów eko-
logicznych lub z recyklingu na adres: fi-
lia2@mbp.swidnica.pl, do 28 grudnia. Więcej
in formacji  znaleź ć  można na stronie:
https://mbp.swidnica.pl/2020/11/26/swieta-w-s
tylu-eko-konkurs/. A jeśli chcą Państwo pokazać
swoją ozdobioną choinkę i wygrać nagrody to
zachęcamy do wysyłania jej zdjęć także do 28
grudnia na adres: sekretariat@mbp.swidnica.pl
-https://mbp.swidnica.pl/2020/11/24/ubierz-ch
oinke-i-wygraj-nagrody/.

Zrób bombkę i przygotuj kartkę bożo-
narodzeniową

Młodzieżowy Dom Kultury do 14 grudnia
czeka na świąteczne kartki bożonarodzeniowe.
Prace plastyczne można dostarczyć osobiście,

wysłać pocztą lub mailem na adres: dzialim-
prez@mdk.swidnica.pl. A o szczegółach konkur-
su przeczytacie na stronie: https://mdk.swidni-
ca.pl/konkurs-plastyczny-kartka-swiateczna-bo
ze-narodzenie-nowy-rok-2./Przygotowanie
bombki bożonarodzeniowej to kolejna propozy-
cja konkursowa dla osób uzdolnionych plastycz-
nie. Swoje dziełanależy dostarczyć osobiście lub
drogą pocztową do 17 grudnia -

https://mdk.swidnica.pl/miejski-konkurs-na-
bombke-bozonarozeniowa/

ciąg dalszy na str. 6
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nych na konkurs szopek jury dokona wyboru
prac, które będą prezentowane na wystawie
czasowej, jej wernisaż oraz wręczenie głów-
nej nagrody i wyróżnień odbędzie się w
grudniu 2020 r. podczas Świdnickiej Kolę-
dy. Szopki wykorzystane do organizacji wy-
stawy będzie można odebrać w Muzeum
Dawnego Kupiectwa w dniach od 2 lutego
do 16 lutego 2021 r. (w godz. 10.00 -15.00).
W indywidualnych wypadkach możliwe
jest, po wcześniejszym uzgodnieniu, ustale-
nie innego terminu odebrania prac. Prace nie
odebrane w wyznaczonym terminie przejdą
na własność organizatorów. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za podanie przez
uczestnika konkursu danych niezgodnych z
prawdą. Po rozstrzygnięciu konkursu prace
nie zakwalifikowane na wystawę powinny
być odebrane w ciągu 30 dni (w godzinach
otwarcia Muzeum Dawnego Kupiectwa), po
tym terminie przejdą na własność organiza-
torów. W razie potrzeby dodatkowych infor-
macji udzielą: -dyrektor Muzeum: dr Dobie-
sław Karst z Muzeum Dawnego Kupiectwa,
tel. 74/8521291, dyrektor@muzeum-ku-
piectwa.pl 
Par. 9 
METRYCZKA: Imię i nazwisko, kategoria
wiekowa (dziecko -z podaniem lat, osoba
dorosła, w wypadku szkoły, organizacji, sto-
warzyszenia i innych instytucji ich nazwa),
imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna lub
przedstawiciela grupy, e-mail, telefon na-
uczyciela, opiekuna lub przedstawiciela gru-
py

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

BIBLIOTEKA OTWARTA!
Od 1 grudnia Biblioteka znów otwarta!
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mini-
strów z 26 listopada br. przywracamy wolny
dostęp do zbiorów. Oczywiście nadal obo-
wiązuje reżim sanitarny, czyli zasłonięty nos
i usta, dezynfekcja rąk i ograniczenie ilości
osób przebywających w Bibliotece.

Godziny pracy w głównej siedzibie bibliote-
ki:
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 Bibliote-
ki)

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza rów-
nież do wzięcia udziału w IV Bożonarodzenio-
wym Turnieju Szachowym, który odbędzie się 19
grudnia na serwisie lichess.org -
 https://mdk.swidnica.pl/iv-bozonarodzeniowy-

turniej-szachowy/
Felietony, życzenia i świąteczny teledysk
Na stronie Świdnickiego Ośrodka Kultury

(www.sok.com.pl) 12 i 19 grudnia ukaże się cykl
felietonów pn. "Spacery" fotograficzne  o jar-
marku bożonarodzeniowym, o historii szopki
betlejemskiej i o Betlejem". Z kolei 14 i 21
grudnia zachęcamy do oglądania felietonów ku-
linarnych o tematyce okołoświątecznej i sylwe-
strowej, w tym o dekoracji świątecznego stołu
wigilijnego. Cykl ten nosi tytuł: "Wszystko bę-
dzie dobrze". 

23 grudnia na fanpageu na Facebooku zoba-
czymy"ŚOK-owską kolędę", czyli wspólny tele-
dysk przygotowany przez pracowników ośrod-
ka. Tego samego dnia na choince w Rynku po-
wieszone zostaną życzenia z dołączonym ciaste-
czkiem dla widzów teatru. Natomiast na Facebo-
oku Świdnickiego Ośrodka Kulturyw Wigilię od-
będzie się premiera słuchowiska bożonarodze-
niowego w wykonaniu pracowników. Będzie to
fragmenty powieści "Klub Pickwicka" Charlesa
Dickensa. 

Prezydent Świdnicy podpisała
"Europejską kartę równości kobiet i

mężczyzn w życiu lokalnym"
Prezydent Beata Moskal-Słaniewska, w ślad

za samorządowcami z całego kontynentu, podpi-
sała "Europejską kartę równości kobiet i męż-
czyzn w życiu lokalnym". 

Opracowana została ona w 2006 roku przez
Radę Gmin i Regionów Europy. Zobowiązuje

europejskie samorządy - lokalne i regionalne - do
krzewienia idei zwalczania stereotypów i prze-
szkód, które mają wpływ na nierówny podział ról
między kobietami i mężczyznami w życiu poli-
tycznym, gospodarczym, społecznym i kultural-
nym.

Sześć podstawowych zasad karty to:
◆ Równość kobiet i mężczyzn w poszanowaniu

podstawowych praw;
◆ W celu zapewnienia równości kobiet i męż-

czyzn poruszane muszą być kwestie różno-
rodnej dyskryminacji opartej na uprzedze-
niach rasowych, niepełnosprawności, orien-
tacji seksualnej, religii i sytuacji społeczno-
ekonomicznej;

◆ Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w
procesie podejmowania decyzji w demokra-
tycznym społeczeństwie;

◆ Należy wykluczyć wszelkie stereotypy doty-
czące płci oraz stosunki i uprzedzenia z nich
wynikające

◆ Władze lokalne i samorządowe przy podej-
mowaniu jakiejkolwiek decyzji powinny
brać pod uwagę potrzeby obu płci w równym
stopniu;

◆ Wykorzystanie środków powinno być odpo-
wiednio zaplanowane i wprowadzone w ży-
cie.

SAMORZĄDY PRZECIWKO
Przedstawiciele samorządów jasno określili:

zdecydowanie #potrzebUEmy dalszego wspar-
cia funduszy europejskich.Aby wyrazić swój
sprzeciw wobec zawetowania budżetu unijnego
przez rząd, od 9 do 11 grudnia ponad 300 miast
w Polsce przeprowadzi szereg działań pokazują-
cych, jak ważne są wartości zjednoczonej Euro-
py. 

Świdnica włącza się do akcji. Tablicami in-
formacyjnymi oraz flagami Polski i Unii Euro-
pejskiej oznaczonych zostanie przykładowych
kilkanaście inwestycji, na przystankach autobu-
sowych pojawią się plakaty przypominające mie-
szkańcom o tym, co i w jakiej wysokości zostało
sfinansowane ze środków unijnych. Od środy do
piątku w samo południe w Rynku świdniczanie
usłyszą hymn Europy "Odę do radości", a w
godzinach wieczornych na budynku Rynek 39-

ciąg dalszy ze str. 5
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40, w którym mieści się Centrum Aktywności
Obywatelskiej zobaczą pokaz laserowy symboli
unijnych. Na drzwiach autobusów miejskich, za-
kupionych z dofinansowaniem unijnym,umiesz-
czone zostaną naklejki przypominające o tym
fakcie, dodatkowo jeden z autobusów przybierze
barwy unijne. W miejskich szkołach podstawo-
wych i przedszkolach przeprowadzone zostaną
zajęcia z dziećmi na temat Unii Europejskiej, a
na budynkach placówek wywieszone zostaną
flagi Polski i unijne. 

Na oficjalnym profilu na Facebooku "Świd-
nica rynek z tradycjami" opublikujemy cykl in-
formacji opisujących projekty zrealizowane
przez miasto w latach 2014 - 2020. Zachęcamy
do śledzenia profilu i do wzięcia udziału w kon-
kursie, który przygotowany został z tej okazji. 

Unia Europejska to przede wszystkim wspól-
nota wartości, do których należą: poszanowanie
godności i praw człowieka, wolność, demokra-
cja, równość i praworządność. Te wartości są
kluczowe, podobnie jak zasada pomocniczości,
która jest zapisana w systemie prawnym UE. 

Unia Europejska to także wsparcie finanso-
we regionów gorzej rozwiniętych, z czego Pol-
ska przez cały okres przynależności do UE ko-
rzystała. 98 miliardów złotych pozyskały z dota-
cji unijnych polskie samorządy w latach 2014-
2020. 80 procent tej kwoty wspólnoty lokalne
przeznaczyły na inwestycje poprawiające jakość

życia swoich mieszkańców. Pozostałe środki by-
ły wydatkowane na projekty społeczne.

24 GRUDNIA - STAROSTWO
POWIATOWE NIECZYNNE.

Informujemy wszystkich mieszkańców
Powiatu Świdnickiego, że 24 grudnia (Wigilia)
Starostwo Powiatowe w Świdnicy będzie za-
mknięte.

"CZY ZNAJDZIEMY DRUGĄ
ZIEMIĘ?"

Wykładem doktora Macieja Mulaka z Polite-
chniki Wrocławskiej zaingerowaliśmy w II Lice-
um Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w
Świdnicy współpracę między szkołą i uczelnią.
Od 2020 roku została ona sformalizowana i II LO
znalazło się wśród 18 szkół na Dolnym Śląsku
biorących udział w projekcie współpracy Polite-
chniki Wrocławskiej ze szkołami średnimi.

www.expressem.eu www.expressem.eu

- w dziale/w filii mogą przebywać dwie oso-
by (nie wliczając bibliotekarzy) lub jedna
rodzina
- ogranicz wizyty w Bibliotece z swoją po-
ciechą do minimum
- zaplanuj, co chcesz wypożyczyć (możesz
dzień wcześniej zadzwonić lub wysłać listę
książek/zbiorów do wypożyczenia, a na dru-
gi dzień odebrać zamówienie)
- zwroty przyjmujemy bezpośrednio w dzia-
łach, ale preferujemy zwrot przy użyciu tre-
zora/wrzutni
- wstrzymujemy akcję "Książka na wynos",
ale usługa "Książka do domu" wciąż działa
- Wypożyczalnię Naukową i Czytelnię Cza-
sopism uruchamiamy z możliwością korzy-
stania tylko ze stanowisk komputerowych -
maksymalnie 1h
- wypożyczamy prasę na zewnątrz/brak mo-
żliwości korzystania z prasy na miejscu
- uruchamiamy działający w bibliotece
punkt ksero oraz wznawiamy możliwość
wydruków i skanów

Konkursy świąteczne w MBP
"Święta w stylu eko"

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Cypriana K. Norwida w Świdnicy ogłasza
konkurs 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 recyklin-
gu na adres: filia2@mbp.swidnica.pl do 28
grudnia 2020 r., w tytule wpisać hasło: EKO
oraz imię i nazwisko, do wiadomości dołą-
czyć zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych (załącznik nr 1).
- 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!

ciąg dalszy na str. 8
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W ramach współpracy młodzież II LO będzie
uczestniczyć w wykładach i zajęciach z matema-
tyki, fizyki, chemii. W tym semestrze zajęcia
będą odbywać się w formie zdalnych spotkań
wykładowców z młodzieżą.

"W poszukiwaniu Ziemi 2.0" - to tytuł dzisiej-
szego wykładu, w którym wzięło udział 100 ucz-
niów II LO realizujących z fizyki program rozsze-
rzony. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali naj-
nowszych informacji o egzoplanetach i poszukiwa-
niu życia w kosmosie. I wspólnie zastanowili się czy
jest możliwe znalezienia drugiej Ziemi.

Spotkanie ze strony szkoły koordynowali na-
uczyciele fizyki: pan Tomasz Pietrzak i Mirosław
Grzyl. W wykładzie wzięli również udział stu-
denci Politechniki z pasją działający w Kole Na-
ukowym "Nabla" a jednocześnie absolwenci II
LO w Świdnicy. Współpraca z Politechniką jest
możliwa, ponieważ II Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Banacha jest zaliczane przez Polite-
chnikę Wrocławską do szkół średnich z których
corocznie największa ilość absolwentów rozpo-
czyna studia politechniczne. Warto dodać, że nasi
absolwenci osiągają wysokie wyniki i są bardzo
aktywni w studenckich kołach naukowych.II Li-
ceum Ogólnokształcące w Świdnicy

II LO

"WSPARCIE DLA
SENIORÓW"
Świdnicki Uniwer-

sytet Trzeciego Wieku
oraz Powiat Świdnicki
jako członek Koalicji na
Recz Zdrowego Starze-
nia się podjął się realiza-
cji projektu wsparcia se-
niorów finansowanego
przez Urząd Marszałko-
wski. Projekt realizowa-
ny jest do 31 grudnia
2020 r .

W ramach projektu
realizowane są następu-
jące formy wsparcia:  
1. Telefon wsparcia
"Senior dla Seniora"

To nic innego jak
koleżeńskie wsparcie,
które kierowane do se-
niorów, które pomaga w
codziennym zmaganiu
się z samotnością i przy-
gnębieniem. Po drugiej
stronie słuchawki bę-
dzie czekał inna osoba
np. senior, który rozmo-
wą postara się pole-
pszyć nastrój, zmniej-
szając tym samym po-
czucie samotności.

Numer telefonu dla
seniorów ze Świdnickie-
go Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku: 666-217-169.
Numer telefonu dla seniorów z miasta Świd-

nica: 666-217-176.
Numer telefonu dla seniorów z terenu powia-

tu obsługiwany przez przedstawiciela Powiatu
Świdnickiego : 666-217-024 .

Kontakt: od poniedziałku do soboty w godzi-
nach od 16.00 do 18.00.
2. Zajęcia edukacyjno-ruchowe dostępne w
internecie to wykłady oraz zajęcia ruchowe
poszerzające wiedzę i fizyczną sprawność se-
niora.

a) Wykłady tematyczne odbywają się online
w każdą sobotę o godz. 11:00, na platformie
Google Meet z możliwością ich odtwarzania w
dowolnym czasie. Link do zajęć będzie dostępny
po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału pod nr
telefonu: 505-718-322.

b) Zajęcia ruchowe odbywają się za pośred-
nictwem Facebooka. Chęć udziału należy zgła-
szać do prowadzących:

- kinezjologia - Arleta Mańka - zajęcia we
wtorki w godz. 13:00-14:00.

Link do  za j ę ć :  ht tps:/ /www.facebo-
ok.com/groups/542503893117819.

- joga - Małgorzata Bryjka - zajęcia w środy
w godz. 18:30-19:30.

Link do  za j ę ć :  ht tps:/ /www.facebo-
ok.com/groups/217511052651155.

3. Wsparcie psychologiczne to pomoc udzie-
lana przez:

a) Panią Sławomirę w soboty w godz. 18:00-
21:00 - nr telefonu: 781-042-844

b) Panią Joannę w piątki w godz. 17:00-20:00
- nr telefonu: 666-217-166.

ciąg dalszy ze str. 7
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:
CHOINKA oraz imię i nazwisko, do wiado-
mości dołączyć zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych (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!

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

ROWEROWE WYCIECZKI
Trasa 5: trasa doliną Bystrzycy - około

44 km (umiarkowanie trudna)
dystans trasy: ok. 44 km

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

Świdnica
Bystrzyca Dolna
Bystrzyca Górna
Lubachów (Zapora Wodna)
Jugowice
Olszyniec
Jedlina-Zdrój (Pałac Jedlinka)
Jugowice
Zagórze Śląskie (Zamek Grodno)
Bystrzyca Górna
Burkatów
Świdnica

***
Malownicza trasa, na której zobaczymy kil-
ka najważniejszych atrakcji regionu - Zaporę
w Lubachowie, Pałac Jedlinka oraz Zamek
Grodno.
Rozpoczynamy spod świdnickiego Bosma-
natu, mijamy tamę na Zalewie i szutrową
dróżką wzdłuż torów wyjeżdżamy na ul.
Śląską, następnie ścieżką rowerową kieruje-
my się do Bystrzycy Dolnej. Po wyjechaniu
ze wsi, na rozwidleniu dróg skręcamy w
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W MDK...
MIEJSKI KONKURS NA BOMBKĘ

BOŻONARODZENIOWĄ
Zpraszamy do wzięcia udziału w Miejskim

Konkursie na Bombkę Bożonarodzeniową. Ce-
lem konkursu jest zachowanie najciekawszych
tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego
Narodzenia, rozwijanie wyobraźni i kreatywno-
ści plastycznej z wykorzystaniem dowolnych te-
chnik rękodzielniczych i plastycznych oraz pre-
zentacja i popularyzacja twórczości rękodzielni-
czej 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. Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego, ul. Nauczycielska 2, 58-100
Świdnica a w wyjątkowych przypadkach zdjęcie na
e-mail: dzialimprez@mdk.swidnica.pl

BOMBKI BOŻONARODZENIOWE - PAT-
CHWORK - WARSZTATY CZĘŚĆ I
Mam dla Was kilka podpowiedzi jak sobie

poradzić z tą magiczną kulą.
Na początek będzie trudniej - patchwork. To

technika gdzie skrawki materiałów "pracują".
Początki tej techniki narodziły się w biedniej-
szych warstwach społecznych setki lat temu,
gdzie wykorzystywano stare ubrania do stworze-
nia przedmiotów użytkowych.

Jeśli robicie patchwork na kuli styropiano-
wej pierwszy raz zalecam wybór elastycznych
tkanin.
* Wodoodpornym pisakiem rozrysujcie linie na
kuli (ołówek też zostawia ślad). Postarajcie się
równo podzielić kulę liniami na połowy wzdłuż
i poprzecznie - wyjdą ćwiartki. Dopiero wtedy
rysujcie linie ukośne.

* W miejscu linii wycinamy rowki nożykiem tak
aby powstało wycięcie w kształcie litery V.
* Kawałki folii doskonale sprawdzą się do prze-
noszenia kształtu kolejnych fragmentów. Ważne
aby dodać 1 cm nadmiaru z wycinanej tkaniny
bo to będzie wciskane do wyciętych rowków.
* Jeśli równo podzieliliście kule i Wasze figury
geometryczne są takie same to możecie ułatwić
sobie prace wycinając od razu kilka elementów
na raz.
* Przypnijcie wycięte skrawki materiału na wy-
brany fragment i wciskajcie tkaninę końcem no-
życzek.
* Aby zamaskować miejsca łączenia tkanin przy-
klejcie lub przypnijcie szpilkami ozdobny sznu-
reczek (u mnie są to sznureczki z koralików).

Początki będą trudne, ale nie poddawajcie się
***

BOMBKI BROKATOWE - WARSZTATY
CZĘŚĆ II

Ktoś napisał: sezon na *brokat wszędzie*
uważam za otwarty. To wpisuje się doskonale w
kolejną propozycje jak ozdobić kulę aby stała się
bombką. Szczególnie dla najmłodszych błysz-
czące skrawki politereftalanu etylenu są bardzo
atrakcyjne (jednak dla środowiska naturalnego
niekoniecznie).

Zasada pracy z tym materiałem jest dość
prosta. Przede wszystkim nie stosujemy gwał-
townych ruchów aby na dywanie efekty pracy nie
zostały do wiosny.

Dobrze będzie pomalować kulę kolorem far-
by kryjącej. To będzie baza/podkład.

Następnie naszki-
cujcie to co ma być ob-
sypane brokatem i po-
malujcie klejem np. wil-
kolowym. Linie róbcie
nakładając klej od razu z
tubki, a większe powie-
rzchnie klejcie pędzlem.

Brokat wysypujcie
bezpośrednio na klejony
fragment, a nadmiar
sam spadnie gdy deli-
katnie potrząśniemy.

Rozłóżcie tacę lub
gazetę, z których można
odzyskać zsypujące się
błyskotki. Pamiętajcie,
że klej szybko wysycha.

Pomiędzy nakłada-
niem kolejnych kolorów
brokatu odczekajcie do
momentu wyschnięcia
poprzedniego.

SUKCESY
UCZESTNIKÓW

STUDIA
PIOSENKI LA

CHANSON
XX edycja Konkursu

Stypendialnego "zDol-
ny Ślązak" 2020-2021
z sukcesem dla uczest-
niczki zajęć stałych
Stud ia  Piosenki La
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lewo. Czeka nas kilka kilometrów podróży
spokojnymi ulicami Burkatowa oraz By-
strzycy Górnej. Nurt rzeki powinniśmy mieć
po lewej stronie. Po dotarciu do głównej
trasy, skręcamy w prawo. 500 metrów dalej,
na rozwidleniu dróg, skręcamy w lewo (wy-
patrujmy znaku kierującego nas do "Chaty
nad Sztolnią"). Dzięki temu przez niemal 2
kilometry jechać będziemy spokojną, zacie-
nioną drogą, zamiast dosyć ruchliwą trasą,
biegnącą równolegle. Następnie zmuszeni
jesteśmy powrócić na drogę główną, ale już
za kilometr znów pojawi się możliwość zje-
chania na mniej ruchliwy, równoległy odci-
nek (w tym celu skorzystać musimy z drew-
nianej kładki przerzuconej przez rzekę po
lewej stronie). Przed nami stromy podjazd
wiodący na Zaporę Lubachowską. To pier-
wszy ważny przystanek na trasie. Z korony
tej monumentalnej budowli (230m szeroko-
ści, 44m wysokości) rozpościera się prze-
piękny widok na Jezioro Bystrzyckie.
Objeżdżając jezioro miniemy jeszcze dwa
ważne przystanki. Pierwszy z nich to "Ak-
warium" - Centrum Obsługi Ruchu Turysty-
cznego oraz ośrodek edukacji ekologicznej.
Kolejny, kilkaset metrów dalej, to betonowy
most łączący dwa brzegi Jeziora. Kontynu-
ujemy podróż ulicą wodną, u zbiegu której,
na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Przed
nami dłuższy fragment jazdy główną drogą.
Mijamy Jugowice, po czym wjeżdżamy do
Olszyńca. Chwilę później skręcamy w lewo
w ulicę Kolejową i ruszamy mocnym pod-
jazdem pod górę. Warto wybrać ten nieco
trudniejszy fragment. Dzięki temu ominie-
my ruchliwą drogę wojewódzką nr 383,
biegnącą równolegle. Dodatkowo możemy
tu liczyć na dużo atrakcyjniejsze walory wi-
dokowe. Za moment czeka nas podjazd do
kolejnego ważnego przystanku - Zespołu
Pałacowego Jedlinka. Miejsce warte dłuż-
szego odpoczynku i zwiedzenia. Do zoba-
czenia m .in. neoklasycystyczny pałac, repli-
ka samolotu słynnego Asa lotnictwa doby I
Wojny Światowej "Czerwonego Barona",
replika pancernego wagonu Adolfa Hitlera
"Amerika" oraz lokalny browar.
Rozpoczynamy drogę powrotną drogami
wojewódzkimi nr 381 oraz 383. Wszy-
stkich, którzy odczuwają w nogach trud
podróży uspokajamy - teraz będzie już z
górki. Po 8 kilometrach od wyjazdu z Pa-
łacu Jedlinka, w Zagórzu Śląskim, na pla-
cu przy ulicy Głównej czeka ostatni przy-
stanek na trasie. Średniowieczny Zamek
Grodno to jedna z największych i najlepiej
zachowanych warowni na terenie Dolnego
Śląska, a widok rozciągający się z zamko-
wej wieży należy do jednych z najpięk-
niejszych w okolicy. Podjazd do Zamku
liczy około 800 metrów i nie należy do
najtrudniejszych. Powracamy na trasę, mi-
jamy Lubachów, a następnie dobrze już
nam znane: Bystrzycę Górną i Burkatów.
Dla urozmaicenia końcówki wyprawy, w
Burkatowie można skręcić w lewo w Osied-
le Pogórze. Dwa kilometry dalej wyjedzie-
my na drogę wojewódzką nr 379, gdzie skrę-
camy w prawo i nowo powstałą ścieżką ro-
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Chanson- Klaudii Kutyby.
Wszystkich uprzejmie informujemy, że Do-

lnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień na po-
siedzeniu w dniu 04 grudnia 2020 przyznała 58
stypendiów w XX jubileuszowej edycji Konkur-
su Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk".

05.12.2020 odbył się XXVIII FESTIWAL
POEZJI ŚPIEWANEJ "MIMOZA - 2020" , który
organizowany jest przez wrocławską fundację
Hobbit. Celem Festiwalu jest rozbudzenie zain-
teresowań kulturą muzyczną, poezją, literaturą
oraz zachęcenie do twórczości własnej. W Festi-
walu wzięło udział 41 wykonawców i 1 zespół.

Wśród nich mamy dwóch laureatów Studia
Piosenki La Chanson

W Grupie III wiekowej 13-15 lat wyróżnie-
nie otrzymała Klaudia Kutyba

W Grupie IV wiekowej 16 lat i więcej - II
ngrodę otrzymała Jagoda Kurzawa

6. Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Patrioty-
cznej Nowy Targ 2020 Online. W eliminacjach
uczestniczyło 128 osób z całej Polski: Organizato-
rem konkursu były dwie nowotarskie szkoły -
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr
11, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu oraz
Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu, a konkur-
sem kierowali Dorota Kret oraz Tomasz Szlaga.
Można powiedzieć, że tegoroczny konkurs ujawnił
wiele wspaniałych talentów, które wyróżniły się
pod względem wykonawczym. Komisja miała bar-
dzo trudne zadanie, aby wybrać laureatów. Wśród
laureatek konkursu znalazła się Klaudia Kutyba ze
Studia Piosenki La Chanson zdobywając II miejsce
za piosenkę "Kajze mi się podzioł".

OSiR informuje
30 MINUT NA MAKSA, POPŁYŃMY
RAZEM NA REKORD ŚWIDNICY!

Masz ochotę popływać, sprawdzić się w
sportowej rywalizacji i dołożyć cegiełkę do

wspólnego wyniku?  Świdnicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji zaprasza do wzięcia udziału w impre-
zie pod nazwą "30 minut na maksa. Popłyńmy
razem na rekord Świdnicy".  Impreza już w so-
botę, 19 grudnia na Pływalni przy ulicy Równej.
Limit uczestników  - 50 osób. Prawo startu mają
osoby urodzone w roku 2010 i starsze. Zapisy
ruszają w samo południe, w poniedziałek 7 grud-
nia!

Idea zawodów jest bardzo prosta. Każdy z
uczestników  będzie miał za zadanie przepłynąć
jak największą liczbę długości basenów w  czasie
30 minut. Dla najlepszych pań i panów przewi-
dziano puchary i nagrody, dla wszystkich - pa-
miątkowy medal i certyfikat wzięcia udziału w
zawodach. Dodatkowo zsumujemy łączny dys-
tans pokonany przez wszystkich uczestników,
zapiszemy i spróbujemy poprawić go za rok!
Wpisowe wynosi 10 złotych, płatne w dniu im-
prezy w kasie basenu. Zawody rozpoczną się o
godzinie 15.00 i potrwają do godziny 20.00.

Zapisy przyjmowane są TYLKO drogą ele-
ktroniczną pod adresem mailowym zapi-
sy@osir.swidnica.pl

Zapisy trwają od poniedziałku, 7 grudnia od
godziny 12.00 do wtorku 15 grudnia do godziny
24.00

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko,
datę urodzenia, numer telefonu, miejscowość za-
mieszkania oraz ewentualną godzinę startu
(15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30)

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
28.11.2020r. godz. 8.29 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące nie noszenia mase-
czek przez obsługę marketu przy ulicy Ce-
glanej. Skierowany na miejsce patrol prze-
prowadził rozmowę z kierownikiem sklepu.
W czasie kontroli wszyscy pracownicy mar-
ketu posiadali maseczki.

29.11.2020r. godz. 15.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące parkowania nie-
uprawnionego pojazdu na kopercie "inwali-
dzkiej" przy ulicy Komunardów. Skierowani
na miejsce funkcjonariusze potwierdzili
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werową dotrzemy prosto nad Zalew Wito-
szówka w Świdnicy.
źródło: um.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
ciekawe miejsca i zabytki

Bystrzyca Dolna 
W południowej części Bystrzycy Dolnej
znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Za-
chowane piwnice pałacu oraz przelotowa
sień pośrodku wskazują, że budowla pier-
wotna mogła zostać wzniesiona w XVI wie-
ku.
Najstarsza część odpowiada dzisiejszej czę-
ści środkowej budowli. Bryła pałacu składa
się z dwukondygnacjowego, założonego na
planie prostokąta korpusu, z dostawionymi
pod kątem prostym oficynami od zachodu.
Pałac kryty jest dachem mansardowym.
Obecny kształt rezydencji został nadany w
początkach XIX wieku. Przebudowę można
wiązać z przejęciem majątku przez Reitzen-
steinów. Rozbudowa pałacu o skrzydło
wschodnie i nadanie budowli cech neoma-
nierystycznego pałacu niderlandzkiego na-
stąpiło w 70. latach ubiegłego stulecia. Osz-
klona weranda wspierająca taras z secesyj-
nymi motywami zdobniczymi pochodzi z
ok. 1900 r. W czasach powojennych nastą-
piła przebudowa zacierająca pierwotny
układ wnętrz. Po roku 1945, pałac pełnił
funkcje mieszkalne.
Pałac z oficynami mieszkalnymi i gospodar-
czymi usytuowany jest po zachodniej stro-
nie drogi. Fasada pałacu zwrócona jest na
południowy-wschód, w kierunku wiejskiej
drogi i płynącej do niej równolegle młynów-
ki, oddzielającej pałac od majdanu folwarcz-
nego. Zachowany od północnego wschodu
pałacu kamienny mur odgradzał od części
przypałacowej prawdopodobnie dawne
ogrody warzywne czy sad. W pierwszych
latach XIX wieku został założony w pobliżu
pałacu staw. Teren przy pałacu od zachodu i
południa otoczony jest skarpą, przy której
zachowane są ponad 200 letnie dęby. Około
lat 70. XIX wieku na tym terenie założono
niewielki park z centralną polaną i małym
ozdobnym stawem w jego południowo-
wschodniej części. Prawdopodobnie w po-
czątkach XX wieku przy stawie powstał ta-
ras z balustradą, zachowany fragmentarycz-
nie.

Gogołów
W części południowej wsi znajduje się za-
chowany w dawnych granicach zespół
dworski, składający się z dworu, folwarku
oraz niewielkiego krajobrazowego parku.
Założenie folwarczne znajdowało się po pół-
nocnej i wschodniej stronie dworu, który od
majdanu folwarcznego mógł być oddzielony
fosą. Zachowany budynek dworu powstał w
okresie posiadania majątku przez ród von
Zedlitz. Świadczy o tym tablica z datą 1538
(pochodząca prawdopodobnie z wcześniej-
szej budowli, wtórnie wmurowaną w elewa-
cję zachodnią) oraz napis w nadokiennikach
okien drugiej kondygnacji elewacji wschod-
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zgłoszenie. W toku czynności wyjaśniają-
cych ustalono, że kierowca posiadał stosow-
ne uprawnienie (karta parkingowa osoby nie-
pełnosprawnej), jednak zapomniał wyłożyć
je w miejsce widiczne.

30.11.2020r. godz. 15.01 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał informację od dyżurnego Komendy Po-
wiatowej Policji w Świdnicy dotyczącą ryso-
pisu podejrzanego o dokonanie kradzieży w
jednym ze sklepów w centrum. Rysopis na-
tychmiast został przekazany patrolom straży
miejskiej oraz operatorowi monitoringu wi-
zyjnego. O godzinie 15.07, zaledwie po 6
minutach, operator monitoringu zlokalizo-
wał złodzieja na Placu Świętej Małgorzaty.
Mężczyzna został zatrzymany. Za swoje czy-
ny odpowie przed sądem.

01.12.2020r. godz. 10.47 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego męż-
czyzny, który w stanie upojenia alkoholowe-
go dopuścił się "nieobyczajnego wybryku"
oraz poważnie zanieczyścił teren przy ulicy
Wewnętrznej. Skierowani na miejsce strażni-
cy zastali znanego z licznych, wcześniej-
szych interwencji Marka H. Mężczyzna zo-
stał osadzony do wytrzeźwienia w Policyjnej
Izbie Zatrzymań. W dniu następnym w trybie
przyspieszonym jego sprawę rozpatrzył Sąd
Rejonowy w Świdnicy. Za popełnione wy-
kroczenia został on ukarany karą 30 dni are-
sztu. W związku z faktem, że osoba ta na
swym koncie miała liczne inne wyrok, w
areszcie spędzi łącznie 120 dni.

03.12.2020r. godz. 10.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia
skrzyżowania ulic 1 Maja i Kościelnej, masą

betonową. Skierowany ma miejsce patrol po-
twierdził zgłoszenie. Ustalono, iż zanieczy-
szczenia dokonał kierowca samochodu prze-
wożącego masę betonową w tak zwanej "gru-
szce", wyjeżdżając z terenu budowy przy
ulicy 1 Maja. Kierowcę ukarano mandatem
karnym, a kierownik budowy zobowiązał się
do niezwłocznego posprzątania jezdni.

***
W minionym tygodniu zrealizowano  141

interwencji. 
***

Ograniczenie do minimum ruchu pojazdów
w Rynku ma wielu zwolenników i zapewne do-
brze służy spacerowiczom, turystom i osobom,
które nie koniecznie muszą podjechać samocho-
dem w to miejsce. Przez wiele lat dochodziło tu
jednak do licznych kolizji drogowych związa-
nych z ruchomym słupkiem ograniczającym
wjazd do tej enklawy. Ostatecznie zmieniono
organizację ruchu (wjazd od ulicy Kotlarskiej,
wyjazd w ulicę Grodzką). Po tej zmianie rozwią-
zano problem kolizji, jednak pojawiły się inne
kłopoty

Niektórzy kierowcy nie zważając na zakaz
wjazdu do Rynku od strony ulicy Grodzkiej,
właśnie tą drogą chcą się dostać w to miejsce.
Należy pamiętać, iż nawet pod nieobecność
strażników czy Policjantów, zachowanie takie
nie pozostanie bez konsekwencji. Każdorazowo
wykroczenie to jest rejestrowane przez system
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niej; ,, Verhum Dei in aeternam honor[em]
solus anno 1592". Dzisiejszy kształt pałac
uzyskał najprawdopodobniej w okresie roz-
budowy w 1592 roku i w I połowie XVIII w.
Gruntowna modernizacja dworu nastąpiła w
1894 roku. Budowla z okołu 1538 roku mog-
ła być dwuskrzydłowa. Wówczas powstały
części ścian zachodniej i wschodniej dworu.
Budynek z końca XVI wieku był murowany,
dwukondygnacyjny. Na elewacjach zacho-
wane są fragmenty dekoracji sgraffitowej
oraz kilka sklepionych kolebką sal na parte-
rze. Obecna budowla jest dwuskrzydłowa,
kryta dachem mansardowym.

***
Kościół p.w. św. Marcina wymieniony został
w 1219 roku w rejestrze nuncjusza Gothar-
da. W tymże roku potwierdzone zostało na-
danie kościoła w dokumencie biskupa Waw-
rzyńca "in Glogov decimas perpetuo possi-
dendas circa Nemchi" oraz w dokumencie
biskupa Wawrzyńca wydanym na prośbę
opata Witosława z 1223 roku.
EpitafiaObecna budowla kościelna wznie-
siona została w XV wieku. W 1538 roku
kościół została poszerzony o kaplicę od po-
łudniowego wschodu, od południa powię-
kszony w XVIII wieku, remontowany w
1877 r. i 1959 r. Jest to budowla orientowana,

ciąg dalszy na str. 12
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monitoringu wizyjnego co skutkuje ukaraniem
kierowcy mandatem karnym lub skierowaniem
wniosku o ukaranie do sądu. Należy pamiętać, że
kierowca otrzyma w takim przypadku również 5
punktów karnych.

***
Siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

operatorzy monitoringu wizyjnego obserwują
ulice naszego miasta dbając o porządek i bezpie-
czeństwo mieszkańców Świdnicy. W przypad-
kach, gdy zauważą coś niepokojącego na miejsce
rusza patrol straży miejskiej.

W dniu 3 grudnia o godzinie 20.30 operator
monitoringu zwrócił uwagę na nietrzeźwego
mężczyznę, który na Placu Jana Pawła II zacho-
wywał się dość podejrzanie. Gestykulował, krzy-
czał a w końcu podszedł do zaparkowanego sa-
mochodu i zaczął kopać w drzwi pojazdu. Naty-
chmiast informacja ta została przekazana patro-
lowi interwencyjnemu Straży Miejskiej w Świd-
nicy. Gdy mężczyzna usiłował oddalić się idąc
ulicą Długą w stronę Placu Wolności, został ujęty
przez patrol straży miejskiej. Sprawcą uszkodze-
nia samochodu okazał się 63 letni mieszkaniec
Świdnicy. Mężczyzna nie był w stanie racjonal-
nie wytłumaczyć swojego zachowania. Sprawcę
przestępstwa przekazano Policji. Za swój czyn
odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

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

GMINA ŚWIDNICA
DWIE GMINNE JEDNOSTKI OSP
ZMIENIŁY WOZY STRAŻACKIE 

Dobre wiadomości płyną do druhów ochot-
ników z OSP Witoszów i OSP Grodziszcze.
Dzięki staraniom władz gminy Świdnica jedno-
stka Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie
Dolnym została ujęta w wykazie planowanych
zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych
na rok 2020. Zakup nowego wozu strażackiego
dla OSP Witoszów pozwolił wymienić jednostce
OSP Grodziszcze wysłużonego Jelcza na kilku-
letniego Mercedesa.

Warto podkreślić, że na terenie gminy Świd-
nica 3 jednostki OSP włączone są do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego, a wśród nich
OSP Witoszów Dolny. Każdy zakup sprzętu po-
żarniczego ratującego życie i mienie to tak napra-
wdę inwestycja w bezpieczeństwo każdego z nas.
Niech służy jak najlepiej, choć chcielibyśmy aby
nie za często opuszczał remizę strażacką w Wi-
toszowie Dolnym  podkreślała Teresa Mazurek,
wójt gminy Świdnica.

Uroczystość przekazania nowego wozu stra-
żackiego dla OSP Witoszów odbyła przed bu-
dynkiem Urzędu Gminy i zbiegła się z zakończe-
niem ponad 25. letniej służby Henryka Muraszki
w gminnych strukturach ochotniczych straży po-

żarnych i zarządzania kryzysowego. Panie Hen-
ryku dziękujemy i życzymy wszystkiego co naj-
lepsze, nade wszystko zdrowia.

RUSZA ZBIÓRKI ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH 

11 i 14 grudnia przeprowadzona zostanie
zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 8 so-
łectwach na terenie gminy Świdnica. Kolejne
będą kontynuowane już w 2021 roku.

W ramach pilotażowej akcji "Czysta Gmina"
będzie przeprowadzona zbiórka odpadów wiel-
kogabarytowych w Gminie Świdnica. Odbiór
odbędzie się w terminach:

11 grudnia 2020 roku dla mieszkańców miej-
scowości: Pszenno, Wilków, Niegoszów i Pan-
ków

14 grudnia 2020 roku dla mieszkańców miej-
scowości: Bystrzyca Dolna, Burkatów, Bystrzy-
ca Górna, Lubachów.

Odpady będą odbierane wyłącznie po wcześ-
niejszym telefonicznym zgłoszeniu adresu od-

bioru do Urzędu Gminy Świdnica tel.: 74 852 30
67, 74 852 12 26, 74 852 24 88 wew. 310 lub 320
do dnia 10 grudnia 2020 r. do godz. 14.30 (dla
mieszkańców Pszenna, Wilkowa, Niegoszowa i
Pankowa) i do 11 grudnia 2020 r. do godz. 13.00
(dla mieszkańców Bystrzycy Dolnej, Burkato-
wa, Bystrzycy Górnej i Lubachowa).

Informujemy, że akcja "Czysta Gmina" bę-
dzie kontynuowana w 2021 roku w pozostałych
miejscowościach Gminy Świdnica w zakresie
odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Akcja "Czysta Gmina" to szerzej zakrojone
działania mające na celu edukowanie społeczno-
ści lokalnej w zakresie gospodarowania odpada-
mi komunalnymi. Stworzenie możliwości wy-
miany, czy też przekazania niepotrzebnych rze-
czy innym mieszkańcom. Wspólne sprzątanie
naszych miejscowości, konkursy plastyczne o
tematyce "śmieciowej". Akcja "Czysta Gmina"
to również kontynuacja dofinansowania do wy-
miany "kopciuchów" i przydomowych oczysz-
czalni ścieków.

KLAUDIA KUTYBA  LAUREATKĄ
PROGRAMU STYPENDIALNEGO

"ZDOLNY ŚLĄSK" 
Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdol-

nień, na specjalnym posiedzeniu w dniu 4. grud-
nia, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Sty-
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ciąg dalszy ze str. 11

murowana z kamienia łamanego, jednona-
wowa, z prezbiterium pierwotnie kwadrato-
wym krytym sklepieniem krzyżowym, po-
szerzonym o dodatkowy chór od południa.
Kościół kryty jest dachem dwuspadowym z
ośmioboczną sygnaturką nad korpusem na-
wy.

źródło: gmina.swidnica.pl
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pendialnego powołanego przez Fundację Eduka-
cji Międzynarodowej, postanowiła przyznać 58
stypendiów w ramach XX jubileuszowej edycji
Konkursu Programu Stypendialnego "zDolny
Śląsk".

W kategorii stypendia artystyczne laureatką
została uczennica klasy VIIb ze Szkoły Podsta-
wowej w Lutomi Dolnej - Klaudia Kutyba, otrzy-
mując roczne stypendium w wysokości 2500 zł.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ
PRZEDSZKOLAKÓW Z PSZENNA 

Jak co roku do Przedszkolaków z Przedszko-
la "Bajkowa Dolinka" w Pszennie przybywa Mi-
kołaj. Prezenty w tym roku były wyjątkowe .
Zorganizowane przez niezawodną Radę Rodzi-
ców Przedszkola, ale także przez Zarząd Sdzuc-
ker Polska S.A. Zakład Produkcyjny "Cukrownia
Świdnica", który reprezentuje dyrektor Sławo-
mir Grabski.

W tym roku, mimo wyjątkowej sytuacji
przedszkolaki z zachowaniem reżimu sanitarne-
go, z zadowoleniem, dobrymi emocjami bez stra-
chu, z uśmiechami na twarzy i dziecięcą radością,
przywitały w w swojej placówce oświatowej dłu-
go wyczekiwanego Mikołaja .

150 dzieci z Przedszkola "Bajkowa Dolinka"
w Pszennie otrzymało podarunki pełne pysznych
smakołyków.

Społeczność przedszkolna bardzo ceni sobie
współpracę z zarządem Cukrowni. W roku szkol-
nym 2019/ 2020 firma udundowała dla przed-
szkola fantomy do nauki udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, a tym samym wzboga-
ciła realizowany projekt " Nie Boję się pomagać"
o pomoce dydaktycznie. Obecnie placówka dys-
ponuje 5 fantomami. Dzięki uprzejmości pani
Ewy Jankowskiej, dyplomowanej pielęgniarki,
dzieci ze wszystkich grup wiekowych mogły
zapoznać się ze sposobami udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Szkolenia w tym za-
kresie realizowane są każdego roku i na stałe
zostały wpisane w działania pracy przedszkola.

W imieniu całej społeczności Przedszkola
"Bajkowa Dolinka" w Pszennie, dzieci i pracow-
ników, składam najserdeczniejsze wyrazy
wdzięczności za wsparcie i okazaną nam życzli-
wość. Dzięki otrzymanemu wsparciu mogliśmy
zrealizować nasze cele i zamierzenia - mówi
dyrektor placówki Ewa Wasilenia.

BŁYSK ROZSĄDKU NA DRODZE -
ŚWIATŁA I ELEMENTY

ODBLASKOWE DLA PIESZYCH 
Okres zimowy to szybko zapadający zmrok,

zmienne warunki atmosferyczne i ograniczona
widoczność. Funkcjonariusze z Posterunku Poli-
cji w Słotwinie i Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Świdnicy prowadzą
wzmożone działania pn. "Bezpieczny pieszy"
mające na celu uświadomienie nie tylko obo-
wiązku, ale również konieczności używania ele-
mentów odblaskowych w sposób widoczny dla
innych uczestników ruchu.

Korzystanie z elementów odblaskowych kil-
kukrotnie zwiększa widoczność pieszego. Dlate-
go też funkcjonariuszy policji ze Słotwiny oraz z
Wydziału Prewencji doposażyliśmy z elementy
odblaskowe, które docelowo trafiają do miesz-
kańców naszej gminy. Warto przypomnieć, że po
założeniu odblasków stajemy się widoczni nawet
z odległości 150 metrów. Jadący pojazdami kie-

rowcy widzą nas szybciej i mogą ominąć z bez-
pieczną odległością - podkreśla wójt gminy Te-
resa Mazurek.

Przestrzeganie przepisów drogowych to obo-
wiązek każdego- kierowców, rowerzystów i pie-
szych.

Przypominany, że od 31 sierpnia 2014 r. każ-
dy pieszy, który porusza się po zmierzchu po
drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć
odblask umieszczony w sposób widoczny dla
kierujących.

SZLACHETNA PACZKA 
"Szlachetna Paczka" to ogólnopolski projekt

społeczny oparty na pracy z darczyńcami i wo-
lontariuszami, chcącymi pomóc rodzinom w po-
trzebie. Od wielu lat w akcję włączali się ucznio-
wie wraz nauczycielami ze Szkoły Podstawowej
w Witoszowie Dolnym. Ich wielkie serca i dobro
sprawiły, że do wielu rodzin trafiły żywność,
środki czystości, meble, a zatem zaspokojono
kluczowe potrzeby życia codziennego. Ponadto
członkowie obdarowywanych rodzin otrzymy-
wali także wymarzone upominki, takie jak zaba-
wki czy gadżety elektroniczne.

Możliwość niesienia bezinteresownej pomo-
cy, jak twierdzą sami uczniowie SP w Witoszo-
wie Dolnym, dawała im wiele radości i wzru-
szeń. Rok 2020 jest jednak wyjątkowym, trud-
nym rokiem, pandemia koronawirusa pozbawia
możliwości bezpośredniej pomocy.

Mimo, iż w tegorocznej edycji "Szlachetnej
Paczki" nie mogą wziąć udziału nasi, gminni
uczniowie, serdecznie zachęcamy Państwa do
zapoznania się ze szczegółami akcji, oraz do
indywidualnego uczestniczenia w niej.

"Wolontariusze szukają rodzin i pracują z
nimi, darczyńcy zaś, przygotowują dedykowa-
ną pomoc. Organizatorzy "Szlachetnej Paczki"
tworzą rozwiązania systemowe, dzięki którym
konkretny człowiek pomaga konkretnemu
człowiekowi" - czytamy na stronie interneto-
wej akcji.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stro-
nie internetowej:

https://www.szlachetnapaczka.pl/

"RAZEM NA ŚWIĘTA" 
Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

zaprasza wszystkie szkoły, przedszkola i placów-
ki oświatowe oraz placówki polonijne do udziału
w kolejnej edycji akcji "Razem na Święta". Ce-
lem inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów
do niesienia pomocy innym, jak również budo-
wanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.
Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu
epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała
nieco odmienny charakter.

Uczniom i nauczycielom w ramach akcji pro-
ponuje się następujące działania:
◆ wykonanie kartek z życzeniami świąteczny-

mi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie
do skrzynek pocztowych),

◆ samodzielne przygotowanie słodkich upo-
minków (np. pierniczków) i obdarowanie ni-

mi sąsiadów albo osób potrzebujących z naj-
bliżej okolicy,

◆ przygotowanie ozdób świątecznych dla osób
z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół,

◆ zaoferowanie pomocy osobom chorym lub
starszym w przedświątecznych zakupach,

◆ zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska
dla zwierząt,

◆ przygotowanie kartek dla kombatantów i Ro-
daków na Kresach,

◆ wsparcie organizacji oferujących pomoc Po-
lakom i Polonii za granicą.
Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić

ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie Pra-
cownika w Systemie Informacji Oświatowej (za-
kładka "Ankieta"). Zgłoszenie przesyła dyrektor
lub inna uprawniona przez niego osoba. Zgłosze-
nia przesyłać można do 18 grudnia br., do godz.
23:59.

Wszystkie szkoły, przedszkola i placówki
oświatowe, które wezmą udział w akcji, otrzyma-
ją pamiątkowy dyplom.

Więcej o akcji:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zaprasza

my-udzialu-w-akcji-men-razem-na-swieta

W MOKRZESZOWIE POWSTANIE
PARKING I TRASA ROWEROWA

Koło Gospodyń Wiejskich z Mokrzeszowa
jest jednym z laureatów II edycji programu
dobrosiąsiedzkiego "WzMOCnij swoje otocze-
nie". Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne grantowi wytyczona zosta-
ła nowa trasa rowerowa i powstał parking dla
jednośladów.

W centrum miejscowości powstała wiata ro-
werowa, wyposażona w stojaki. Pod wiatą uło-
żona została kostka brukowa, a obok już na wios-
nę pojawią się krzewy. Grant pozwolił również
na wyznaczenie trasy rowerowej, oznakowanej
za pomocą 15 tabliczek.

Projekt powstaje w centralnej części miej-
scowości, aby zachęcić mieszkańców nie tylko
do aktywności fizycznej i podziwiania natury
w okolicach Mokrzeszowa, ale również do
zmiany samochodów na bardziej ekologiczny
transport rowerowy. W pobliżu miejsca, gdzie
powstanie parking, znajdują się przystanki au-
tobusowe, boisko piłkarskie, kościół czy
świetlica wiejska. W ten sposób powstanie
miejsce przesiadkowe albo służące do pozosta-
wienia roweru na czas załatwiania spraw "na
mieście".

Program "WzMOCnij swoje otoczenie" to
inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych - krajowego operatora systemu przesyłowe-
go. Jego celem było wyłonienie najlepszych pro-
jektów związanych z rozwojem lokalnej infra-
struktury, zwiększeniem bezpieczeństwa miesz-
kańców w warunkach pandemii koronawirusa
oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i
narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sa-
nitarnych w gminach, na terenie których jest
zlokalizowana lub budowana infrastruktura
przesyłowa .

Na terenie gminy Świdnica (Mokrzeszów)
PSE realizują projekty inwestycyjne budowy li-
nii 400 kV Mikułowa- Czarna oraz linii 400 kV
Mikułowa-Świebodzice, które pozwolą wypro-
wadzić moc z Elektrowni Turów oraz poprawią
warunki zasilania w południowo-zachodniej Pol-
sce.

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

BARAN Twoje ostatnie zachowanie bardzo
denerwuje otoczenie. Nie można kierować się
wyłącznie własnym "widzi mi się". Zbytnia
pewność siebie może zniweczyć cały Twój
dotychczasowy dorobek. Sprawy finansowe
ułożą się bardzo pomyślnie, gorzej z realizacją
planów weekendowych. 
BYK Nie dąż za wszelką cenę do realizacji tego,
co sobie zaplanowałeś. Są rzeczy o wiele waż-
niejsze, o których ostatnio tak jabyś zapomniał.
Ktoś oczekuje na wiadomość od Ciebie. Nie
zaniedbuj kontaktów z tą osobą, gdyż jest Twoim
prawdziwym przyjacielem. Sprawy finansowe
bez zmian. 
BLIŹNIĘTA Ciągłe problemy z pieniędzmi
nie wpływają dobrze na Twoje samopoczucie

i relacje z rodziną. Od kłopotów finansowych
nie uciekniecie tak od razu. Postarajcie się
dostrzec pozytywne strony życia. Jest przecież
tyle innych powodów do zadowolenia. W pra-
cy pojawią się jakieś nowości, które bardzo Cię
zaintrygują.
RAK Już wkrótce wyjdziesz na prostą i wszy-
stko wyda Ci się znacznie łatwiejsze niż teraz.
Zachowaj spokój i bądź cierpliwy. Nie podej-
muj więc żadnych pochopnych decyzji, opar-
tych na negatywnych emocjach. Twoje obawy
są bezzasadne. Wszystko dobrze się ułoży. 
LEW W tym tygodniu postaraj się wykorzy-
stać swoje zdolności i zdobyte umiejętności
zawodowe. Ktoś umożliwi Ci wykazanie się w
pracy, którą aktualnie wykonujesz. Zyskasz
uznanie przełożonych ale i nie obejdzie się bez
zazdrości ze strony kolegów. Sprawy finanso-
we ułożą się po Twojej myśli. 
PANNA Wiele sytuacji konfliktowych i po-
wodów do kłótni. Postaraj się zachować zimną
krew i nie wnikać w szczegóły indywidual-
nych rozgrywek, które tak naprawdę Ciebie
nie dotyczą. Jeżeli wyczujesz taką koniecz-
ność, idź na kompromis w imię mniejszego
zła. Pod koniec tygodnia sytuacja znacznie się
polepszy. 
WAGA Zapowiada się tydzień pełen pracy.
Pewne zadanie pochłonie Cię bez reszty. Bę-
dzie trzeba zrezygnować z drobnych uciech,
na które po prostu zabraknie czasu. Spotkania
z przyjaciółmi również trzeba będzie przeło-
żyć. Sprawy finansowe ułożą się na tyle do-

brze, że będą dla Ciebie źródłem przyjemno-
ści. 
SKORPION Za bardzo oglądasz się w prze-
szłość. Tymczasem życie ucieka i nie warto
marnować czasu na rozstrząsanie dawnych za-
szłości. Spróbuj wszystko poukładać od nowa.
Zobaczysz, że warto. Sprawy finansowe ułożą
się na tyle pomyślnie, że będziesz mógł wy-
brać się na wymarzone zakupy. 
STRZELEC W ciągu najbliższych dni będzie
towarzyszyło Ci roztargnienie. Ciągle bę-
dziesz o czymś zapominał, coś gubił, czegoś
szukał. A wszystko to za sprawą zbyt dużej

ilości obowiązków. Postaraj się uporządkować
zadania do wykonania, poproś o wsparcie part-
nera. Doskonale pomoże Ci w prostych spra-
wach. 
KOZIOROŻEC Dobrym dniem będzie środa.
Na ten dzień zaplanuj załatwienie wszystkich
trudnych spraw, bo gwiazdy będą sprzyjały Two-
im posunięciom. Stanowczo powinieneś zmie-
nić sposób odżywiania, zadbać o ruch na świe-
żym powietrzu i znaleźć czas na wypoczynek.
Decyzje finanowe przemyśl i przedyskutuj z
najbliższymi. 
WODNIK Bardzo dobry tydzień. Wiele ułoży
się tak, jak sobie życzysz. Będziesz miał dobry
nastrój i kilka naprawdę dobrych pomysłów,
które warto byłoby zrealizować. Nie oglądaj
się na innych. Kieruj się swoją własną intuicją,
nie ulegaj wpływom. Sytuacja finansowa bez
zmian. 
RYBY Przekonasz się, jak wiele dla kogoś
znaczysz. Będziesz zaskoczony oddaniem tej
osoby. A wszystko za sprawą pewnego wyda-
rzenia, którego nawet się nie spodziewasz.
Sprawy finansowe ułożą się bardzo dobrze,
postaraj się trochę zaoszczędzić. 

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

