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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

"JUTRZENKA" (SPEKTAKL FAMI-
LIJNY ONLINE)
19 grudnia 2020 godz.16:00 - 17:00
Miejsce: www.sok.com.pl i fanpageu ŚOK-
u na portalu Facebook

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 Miejskie-
go Konkursu na Bombkę Bożonarodze-
niową.
Wstęp bezpłatny, miejsce: www.mdk.swid-
nica.pl, organizator: MDK

www.expressem.eu www.expressem.eu

NA ZAWISZOWIE POWSTAJE 
PLAC 

DO STREET WORKOUTU
Poręcze gimnastyczne, pionowe i poziome

drabinki, koła gimnastyczne, przyrząd do ćwi-
czeń mięśni brzucha i ramion czy drążki do pod-
ciągania. Tak wyglądać będzie plac do street
workout’u, który powstaje na terenie kompleksu
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 na
Osiedlu Zawiszów. Miłośnicy treningu siłowego
opartego o gimnastykę z wykorzystaniem włas-
nej masy ciała będą mieli profesjonalne miejsce
do ćwiczeń.

Street workout to sport uniwersalny, który
może trenować każdy. Rozwija zwinność, rów-
nowagę, koordynację, precyzję ruchów i dyna-
mikę. Wywodzi się od Kalisteniki (Kallos Sthe-
nos - piękno i siła), pochodzącej ze starożytnej
Grecji oraz Rzymu, gdzie tymi samymi zasadami

treningowymi byli szkoleni tamtejsi wojownicy.
W ramach inwestycji powstanie plac do tre-

ningu siłowego o powierzchni około 264 m2.
Zestaw do ćwiczeń składać się będzie z drążków
do podciągania - umieszczonych na różnych wy-
sokościach, drabinek pionowych i poziomych,
poręczy równoległych, kół gimnastycznych oraz
ławeczki do ćwiczeń z drabinką.

Wykonawcą zadania jest firma 1 Move Sp. z
o.o. z Gdańska. Wartość inwestycji to 121 937,75
zł. Planowany termin jej zakończenia to 23 grud-
nia br.

ŚWIĄTECZNE 
PACZKI

Dzięki zaangażowaniu świdnickich szkół,
PCK, MOPS i spółdzielni socjalnej MITOS
ponad 100 rodzin i seniorów otrzyma w najbliż-
szym tygodniu świątecznepaczki.

Dzieci z rodzicami i nauczyciele ze szkół
podstawowych przygotowali wspólnie paczki
dla najbardziej potrzebujących. Świdnicki od-
dział Polskiego Czerwonego Krzyża jak co roku
aktywnie włącza się w pomoc świąteczną. Ze
względu na pandemię koronawirusa sytuacja
wielu osób znacząco się pogorszyła - zwłaszcza
dotyczy to rodzin przeżywających trudności wy-
chowawcze, osób z niepełnosprawnościami,
osób tracących zatrudnienie i zagrożonych wy-
kluczeniem, a także osamotnionych i odizolowa-
nych seniorów.

- W poprzednich latach MOPS był współ-
organizatorem wigilii dla swoich podopiecz-
nych, natomiast w tym roku w warunkach pa-
nujących obostrzeń nie jest to niemożliwe, za-

tem akcja świąteczna będzie miała inny chara-
kter. Pracownicy społeczni i asystenci dostar-
czą paczki świąteczne w ramach swoich kon-
taktów z podopiecznymi. 

Dziękujemy wszystkim szkołom, PCK i
spółdzielni MITOS za chęć pomocy i zaangażo-
wanie w akcję świąteczną - mówi Violetta Kalin,
dyrektor ośrodka.

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

http://www.eldomik.pl
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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.

"JUTRZENKA" (SPEKTAKL FAMI-
LIJNY ONLINE)
19 grudnia 2020 godz.16:00 - 17:00

Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 grudnia
na godz. 16.00 na specjalną świdnicką pre-
mierę sztuki "Jutrzenka" w reżyserii Pawła
Pawlika. Będzie można go zobaczyć na stro-
nie www.sok.com.pl i fanpageu ŚOK-u na
portalu Facebook.
"Jutrzenka" jest teatralną adaptacją dramatu
Zmierzch Wojciecha Stamma. Sztuka przy
udziale lalek w konwencji teatru marionet-
kowego opowiada losy XVII-wiecznej hi-
storii Polski, a dokładnie okolic Krzeczyna,
Księstwa Oleśnickiego i Śląska. Jutrzenka
jest kompilacją historii, intryg, konfliktów
na tle religijnym oraz walki o władzę. Dzieje
postaci historycznych: Księcia Sylwiusza
Nimroda Wirtemberskiego, Angelusa Sile-
siusa, Marii Kunic, wplecione w walkę mię-
dzy katolikami i protestantami, osadzone są
w XVII-wiecznej przestrzeni mistyków, po-
etów, filozofów, w tle czai się zaraza, która
dotyka niewiernych. Wzajemne niesnaski,
niezgody i dążenia do przejęcia władzy, do-
prowadzają do procesów o czary, o które
oskarżone są kobiety. Sztuka symbolicznie
nawiązuje do czasów współczesnych, za-
równo poprzez poruszane wątki jak i identy-
fikację twórców z miejscem i przestrzenią.

www.expressem.eu

W MDK...

FERIE ZIMOWE
Młodzieżowy Dom Kultury w okresie 4-17

stycznia 2021 r. nie będzie prowadził Zimowi-
ska.

W tym okresie będą prowadzone zajęcia stałe
dla uczestników zajęć zapisanych w dzienniku.
Zajęcia będą odbywały zgodnie z odrębnym pla-
nem zaję ć,  który zostanie ogłoszony w
późniejszym terminie.

W MBP...

INFORMACJA - FILIA NR 1
Informujemy, że w dniach 21.12.2020 -

24.12.2020 Filia nr 1 (ul. Wrocławska 44) będzie
nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy .

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ
Choinka coraz bliżej i prezenty również.

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida
w Świdnicy przygotowała prezent świąteczny dla
swoich czytelników i zaprosiła w swoją prze-
strzeń wirtualną niezwykłego gościa - Dorotę
Zawadzką - Supernianię, autorkę książek.

W trakcie spotkania gość opowie m.in. o
najnowszych publikacjach: "Pani Doroto, dziec-
ko mi się popsuło" i "Tata Amelki"

Rozmowę poprowadzi @Robert Stanley Sta-
niszewski.

Miło nam poinformować, że obie książki
zamawiając do 18 grudnia 2020 r. pod nr tel.
74/640-09-37 będzie można nabyć jeszcze przed
Świętami i sprawić sobie lub komuś prezent.

Zapraszamy!

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

21 grudnia 2020 r., godz. 18.00

ŚWIDNICA BĘDZIE MIAŁA 
NOWY BASEN LETNI

Dwa baseny rekreacyjne, basen sportowy,
brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw i zjeżdżal-
nie - to tylko część atrakcji, które zaplanowano
w ramach modernizacji kompleksu basenów let-
nich w Świdnicy. Ogłoszony został przetarg unij-
ny na realizację tej inwestycji. Jego rozstrzygnię-
cie planowane jest wiosnąprzyszłego roku. 

Stan techniczny istniejących obiektów i in-
frastruktury ze względu na liczne uszkodze-
niapowstałe w wyniku długiego okresu eksplo-
atacji wymaga jego przebudowy. 

Inwestycja realizowana będzie w formule
"zaprojektuj- wybuduj". Jej zakres obejmie opra-
cowanie dokumentacji projektowej oraz przebu-
dowę kompleksu, czyli: budowę stalowych nie-
cek basenów o łącznej powierzchni ponad 2,5
tys. m2 wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wod-
nego placu zabaw, tarasów wraz z żaglami solar-
nymi, trybun, altan wypoczynkowych, wieży ra-
towniczej, przebieralni, budynku technologii ba-
senowej wraz z zagospodarowaniem terenu, in-

ciąg dalszy na str. 4
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Reżyseria, scenografia, adaptacja: Paweł
Pawlik
Koncepcja: Dagmara Olejarz
Adaptacja: Paweł Pawlik, Wojciech Stamm
Charakteryzacja lalek: Joanna Cieśla
Kostiumy (projekt i wykonanie): Elżbieta
Kwasek-Stefanska
Scenografia (aranżacje wnętrz na scenie):
Karolina Pośpiech
Obsługa drukarek 3d oraz wykonanie kon-
strukcji: Bartłomiej Hudziec, Robert Król,
Bartłomiej Prorok, Paulina Bagińska, Anna
Duch
Opracowanie graficzne (druków dekoracji):
Monika Słonecka
Projekt ramy teatru: Michał Dracz
Druk dekoracji: Jerzy Sienkiewicz
Stolarka: Grzegorz Pietkiewicz
Współpraca: Katarzyna Majewska
Produkcja: Fundacja Sedlaka, Aleksandra
Pitra - Kox

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

Plan sparingów Dabro-Bau
Polonii-Stali Świdnica

* 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 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

frastrukturą komunikacyjną, małą architekturą
oraz nasadzeniem zieleni. Wykonany zostanie
także demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż
dwóch rzeźb. 

Nowością na kąpielisku będzie wodny plac
zabaw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma urzą-
dzeniami zabawowymi dla dzieci. Znajdą się tam

m. in.:armatki wodne, wiadra przelewowe, try-
skające dysze w kształcie jeżyków, liści czy też
muchomorów. Kolejną atrakcją dla nieco star-
szych amatorów wodnych kąpieli będzie 60-me-
trowa zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa zjeż-
dżalnia jednotorowa. Baseny rekreacyjne wypo-
sażone zostaną w platformy dla osób niepełno-
sprawnych, a wśród urządzeń wodnych znajdą
się m.in.: dzika rzeka, kula generująca fale, gej-
zery powietrzne, ścieka pontonowa czy też przy-
rządy do masażu. Dla szukających ochłody i
cienia przygotowane zostaną altany na lekkiej
konstrukcji drewnianej z zadaszeniem materiało-
wym zsuwanym. Nie zabraknie również przebie-
ralni, siedzisk i ławek. 

Po modernizacji lodowiska i stadionu remont
basenu jest kolejną ważną inwestycją dotyczącą
unowocześnienia obiektów sportowych, którą
miasto zrealizuje. Przypomnijmy, że w drugiej
edycji Budżetu Obywatelskiego wygrał właśnie
wniosek dotyczący przygotowania projektu bu-
dowlanego przebudowy basenu. Głosowało wte-
dy na niego 1561 świdniczan. Co roku kąpielisko
odwiedza wiele osób - w sezonie ilość wejść
waha się w zależności od pogody od 30 do 40
tysięcy. Kompleks basenów to prawie stuletni
obiekt, który wymaga przebudowy, aby dostoso-
wać go do obecnie panujących standardów. De-
cyzję o remoncie basenu podjęto już w 2016
roku, wskazując Świdnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji jako spółkę wyko-
nawczą. Po czterech nieudanych próbach wyło-
nienia wykonawcy podjęto decyzję o tym, że

inwestycja przeprowadzona zostanie przez
Urząd Miejski. Miasto zabezpieczyło na jej reali-
zację 35 mln zł. Basen będzie udostępniony mie-
szkańcom po przebudowie w 2023 roku. 

Na fotografi wizualizacja basenu przygoto-
wana przez ASPA Pracownie Architektoniczną z
Wrocławia.

Granty od PSE wzMOCnią
powiat świdnicki

Mimo trwającej pandemii i gorszej sytuacji
finansowej polskich samorządów, w małych spo-
łecznościach wciąż rodzą się ciekawe inicjatywy.
W zakończonej właśnie II edycji programu gran-
towego "WzMOCnij swoje otoczenie" Polskie

Sieci Elektroenergetyczne przekazały ponad 2
miliony złotych na realizację 107 projektów, któ-
re zmienią lokalne otoczenie w 70 polskich gmi-
nach. Dzięki przyznanym grantom w powiecie
świdnickim zrealizowane zostaną wyjątkowe ini-
cjatywy: edukacyjne, promujące aktywność fizy-
czną, dbające o bezpieczeństwo, zdrowie, a na-
wet życie mieszkańców.

Kreatywność i znajomość potrzeb mieszkań-
ców to największa przewaga lokalnych działaczy
- to w ich głowach rodzą się ciekawe pomysły.
Często przeszkodą dla ich realizacji jest jednak
brak funduszy. Aktywistom, gminom i instytu-
cjom pomagają programy grantowe. Jednym z
nich jest inicjatywa Polskich Sieci Elektroe-
nergetycznych "WzMOCnij swoje otoczenie",
której celem jest wyłonienie najlepszych proje-
któw związanych z rozwojem wspólnej prze-
strzeni publicznej oraz finansowe wsparcie w ich
wdrożeniu. Idea programu jest zbliżona do zna-
nego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest
budżet partycypacyjny, dzięki któremu miesz-
kańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Dolny Śląskstawia na edukację i zdrowie
W tym roku w programie "WzMOCnij swoje

otoczenie" udział wzięły samorządy, ich jedno-
stki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy
ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje
pozarządowe z terenu ponad 70 gmin z całej
Polski. Dolny Śląsk ma aż 26 zwycięskich pro-
jektów. Najwięcej inicjatyw zgłosiły urzędy
gmin (19 projekty), a także jednostki samorządo-
we (4) oraz organizacje pozarządowe (3). Proje-

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
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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),
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, nale-
ży podać nazwę instytucji oraz imię i nazwisko
opiekuna lub osoby prowadzącej. Szopki bez
opisu nie będą przyjmowane. Zastrzega się, że
biorące we współzawodnictwie szopki nie mo-
gły być prezentowane wcześniej na innych
tego rodzaju konkursach. Praca nie może na-
ruszać żadnych praw bądź dóbr osobistych
osób trzecich. Udział w konkursie jest jedno-
znaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
udzielenie organizatorom prawa do publikacji
zdjęć szopki w środkach masowego przekazu
i prezentowania 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-

kty można było zgłosić w  aż 6 kategoriach -
dolnośląscy laureaci postawili na edukację (29%)
oraz  zdrowie (26%). Zwycięskie okazały się też
projekty w kategoriach rozwój wspólnej prze-
strzeni (19% projektów), aktywność fizyczną
(19%), bezpieczeństwo (7%).

- W związku z pandemią zmieniliśmy zasady
przyznawania grantów, aby móc lepiej zareago-
wać na potrzeby lokalnych społeczności . Zain-
teresowanie naszym programem było bardzo du-
że. W II edycji otrzymaliśmy w sumie ponad 200
zgłoszeń, a 107 z nich wybraliśmy do realizacji.
Wśród nich znalazły się dwa projekty z gminy
Świdnica, Dobromierz, Strzegom  i Świebodzi-
ce, które nagrodziliśmy grantami w wysokości
ponad 115 tysięcy złotych- mówiAleksander
Maicher zWydziału Komunikacji Społecznej
PSE- Zależy nam, by projekty, które wspieramy,
wprowadzały pozytywne i trwałe lokalne zmiany
i  jednocześnie służyły przez długie lata. Poprzez
program "WzMOCnij swoje otoczenie" chcemy
stale przesyłać dobrą energię pomocy i społecz-
nego zaangażowania, służąc mieszkańcom i  są-
siadom naszych inwestycji - dodaje.

Te gminywzMOCnią swoje otoczenie
W II edycji programu Urząd gminyw Świd-

nicy zgłosił projekt zakupu laptopów z oprogra-
mowaniem do placówek oświatowych. Celem
projektu jest poprawienie warunków do realiza-
cji zdalnego nauczania dla 6-letnich uczniów
realizujących obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne w tzw. zerówkach. Sprzęt trafi do
3 szkół podstawowych i 3 przedszkoli na terenie
gminy Świdnica.

Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrzeszowie
przeznaczyło grantna budowę parkingu rowero-
wego w centrum miasteczka. W ramach inicjaty-
wy zamontowana została zadaszona izabudowa-
na wiata rowerowa i stojaki na rowery. Projekt
zakładał również ułożenie kostki brukowej pod
wiatą, a także nasadzenie kwiatów i krzewów,
które zrealizowane zostaną wiosną 2021 roku. W
ramach inicjatywy wyznaczona została również
trasa rowerowa, z której mogą korzystać miesz-
kańcy i turyści.

W Dobromierzu postawiono na wsparcie
aktywności fizycznej u najmłodszych mieszkań-
ców - Urząd Gminy w Dobromierzu zapowie-
dział budowę nowego placu zabaw, a Szkoła
Podstawowa w Gniewkowie zmodernizuje już
isteniejący plac na swoim terenie. 

Urząd Gminy w Świebodzicachpostawił na
zakup defibrylatorów AED. Celem projektu jest
zmniejszenie zagrożenia życia podczas nieszczę-
śliwych zdarzeń nagłego zatrzymania krążenia
oraz poprawa skuteczności w niesieniu pierwszej
pomocy. Każde z urządzeń wyposażone jest w
specjalny program, który prowadzi ratującego
przez cały proces udzielania pomocy. Zakupione
zostaną 4 defibrylatory, które będą ustawione w
najważniejszych punktach w mieście: w Wod-
nym Centrum Rekreacji, Ratuszu Miejskim, na
Dworcu Kolejowym oraz w Miejskim Ośrodku
Zdrowia. 

Grant na realizację projektu "Bezpieczne
boisko - bezpieczne dzieci w Olszanach " otrzy-
mało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany. Co-
dzienne korzystanie z boiska  wpobliżu skrzyżo-
wania dróg powiatowych stanowiło zagrożenie
dla życia i zdrowia młodych ludzi, a znaczne
oddalenie od wsi sprzyjało również licznym kra-
dzieżom i  wandalizmowi obiektów. Dlatego
grant pozyskany w programie "WzMOCnij swo-

je otoczenie" został przeznaczony na wykonanie
ogrodzenia boiska  sportowego. 

Na terenie powiatu świdnickiego PSE reali-
zują projekt inwestycyjny budowy linii 400
kVMikułowa-Świebodzice. Celem projektu jest
zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mo-
cy z Elektrowni Turów po rozbudowie jej o nowy
blok o mocy 480 MW oraz poprawa pewności
zasilania obszarów południowo-zachodniej czę-
ści Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
a szczególnie największego odbiorcy na tym ob-
szarze - Kombinatu Górniczo-Hutniczego Mie-
dzi (KGHM).

Program "WzMOCnij swoje otoczenie" PSE
organizują po raz drugi. W ubiegłym roku, dzięki
grantom na łączną kwotę ponad 1,6 miliona złotych,
zrealizowano ponad 80 projektów społecznych. 

Szczegółowe informacje o programie można
znaleźć na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl. 

***
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

są operatorem elektroenergetycznego systemu
przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własno-
ścią Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla
polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności
określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii ele-
ktrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka
odpowiada za bilansowanie systemu elektroe-
nergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infra-
struktury sieciowej wraz z połączeniami trans-
granicznymi. Spółka udostępnia także, na zasa-
dach rynkowych, zdolności przesyłowe dla reali-
zacji wymiany transgranicznej. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują
zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki program inwestycyjny o wartości
około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzię-
cia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i
niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej,
nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia
jej niektórych elementów. Program uwzględnia
zarówno modernizację wielu funkcjonujących
dotychczas obiektów przesyłowych, jak również
budowę nowej infrastruktury.

Starostwo informuje...

24 GRUDNIA - STAROSTWO
POWIATOWE NIECZYNNE.

Informujemy wszystkich mieszkańców Powia-
tu Świdnickiego, że 24 grudnia (Wigilia) Starostwo
Powiatowe w Świdnicy będzie zamknięte.

DIETA DASH - PROJEKT
NARODOWEGO FUNDUSZU

ZDROWIA
Jednym z kolejnych projektów Narodowego

Funduszu Zdrowia w zakresie profilaktyki i pro-
mocji zdrowia jest rekomendowanie diety
DASH na portalu Akademia NFZ. DASH jest
jedną z najlepiej zbilansowanych, przebadanych
i uniwersalnych diet na świecie, która wspiera
głównie układ krwionośny, ale również działa

ciąg dalszy na str. 6
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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-
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

dobroczynnie na cały organizm. DASH to skrót
od ang. "dietary approaches to stop hyperten-
sion", co oznacza "plan żywieniowy chroniący
przed nadciśnieniem".

DASH proponuje posiłki m.in. z mniejszą
ilością soli, produktami pełnoziarnistymi, warzy-
wami i owocami oraz chudym nabiałem.

Zdaniem specjalistów z Narodowego Instytutu
Serca, Płuc i Układu Krwiotwórczego w USA,
dzięki tej diecie możesz osiągnąć dobre ciśnienie i
właściwy poziom cukru we krwi. "Efektem ubocz-
nym" jest spadek masy ciała co bezpośrednio wpły-
wa na poprawę kondycji i zdrowia.

Na portalu Funduszu pod adresem die-
ty.nfz.gov.pl , dostępne są gotowe, bezpłatne pla-
ny żywieniowe w oparciu o dietę DASH. Wszy-
scy znajdą tam coś dla siebie poczynając od diety
WEGE, poprzez jadłospis dla osób z nadciśnie-
niem, chorych na Hashimoto , seniorów, cukrzy-
ków, na diecie "zaparcia" kończąc. Do wyboru,
do koloru.

Dzięki diecie DASH, każdy może szybko przy-
gotować zdrowe posiłki pełne witamin, błonnika i
minerałów, probiotyków i prebiotyków. Założenia
tej diety są uniwersalne i proste do stosowania, a
produkty łatwo dostępne.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi die-
tami z serii DASH i polecanie ich rodzinie oraz
znajomym. Smacznego i na zdrowie! Wszystkie
informacje znajdziecie Państwo pod https://die-
ty.nfz.gov.pl/local/diet/login.phpNarodowy
Fundusz Zdrowia

OSiR...

ZAPRASZAMY NA LODOWISKO! 
(HARMONOGRAM ŚLIZGAWEK 15.12-

22.12.2020/CENNIK/ZASADY COVID 19)
W ofercie na nowy sezon ponownie pojawiły

się regularne otwarte treningi curlingu organizo-

wane przez Dolnośląski Club Curlingowy
"Dzik" Świdnica. Zajęcia będą odbywały się w
poniedziałki o dogodniejszej dla uczestników
godzinie 20.00.

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 tere-
nie obiektu. Osoby nie stosujące się do tego
obowiązku nie będą wpuszczone do obiektu. Za-
słanianie ust i nosa obowiązuje także podczas
jazdy na łyżwach

* Zachowaj 1,5 m dystans między osobami
(z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkują-
cych)

* Wchodząc do budynku zdezynfekuj ręce
* W holu lodowiska przebywaj jedynie w

celu zakupu biletu i przebrania się. Następnie
niezwłocznie przejdź na taflę lodu lub opuść
obiekt

* Ustaw się w kolejce przed kasą z zachowa-
niem dystansu; bilet najlepiej 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 zachowaniem dystansu. Obuwie

ciąg dalszy ze str. 5
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oddaj w torbie. Zalecamy przychodzenie z włas-
nym 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 uży-
wanymi torbami

* Wypożyczone łyżwy oddaj do wypoży-
czalni

* 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 REZERWA-
CJI TELEFONICZNEJ) tel. 74 856 94 63).
WPROWADZONA ZOSTAJE ZASADA, O KO-
RZYSTANIU ZE ŚLIZGAWKI TYLKO PRZEZ
GRUPĘ Z JEDNEJ SZKOŁY!

PLAN ŚLIZGAWEK OGÓLNODOSTĘ-
PNYCH W DNIACH 15.12-22.12.2020

CZWARTEK, 17.12.2020
15.30, 17.00, 18.30, 20.00 - Otwarty trening
curlingu - DKC Dzik Świdnica

PIĄTEK, 18.12.2020

18.30, 20.00
SOBOTA, 19.12.2020
8.00, 17.00, 18.30, 20.00

NIEDZIELA, 20.12.2020
8.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00

PONIEDZIAŁEK, 21.12.2020
17.00, 18.30, 20.00 - Otwarty trening curlin-
gu - DKC Dzik Świdnica

WTOREK, 22.12.2020
17.00, 18.30

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK
20.00 - Otwarty trening Dolnośląski Club
Curlingowy Dzik Świdnica WIĘCEJ IN-
FORMACJI

CENNIK:
BILET TYGODNIOWY (poniedziałek -

czwartek): 10 zł normalny, 5 zł ulgowy*
BILET WEEKENDOWY (piątek - niedzie-

la, święta oraz dni powszednie, w które ustalony
został weekendowy rozkład ślizgawek): 12 zł
normalny, 6 zł ulgowy

www.expressem.eu www.expressem.eu

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)
- 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

ciąg dalszy na str. 8
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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 zimowych)

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 cyklicznych zawodów
i turniejów towarzyskich wysokiej rangi, promu-
jących Miasto Świdnica, przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazjalne z terenu Miasta Świd-
nica realizujące obowiązkowe zajęcia wychowa-
nia fizycznego i szkolenia w ramach klas sporto-
wych i nieposiadające wystarczającej bazy spor-
towej, inne podmioty z terenu Miasta Świdnica
działające na rzecz dzieci i młodzieży

BILET GRUPOWY 2 (w godzinach 8.00 -
14.30): 1,50 zł

Kluby sportowe działające jako fundacje,
stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta
Świdnica na prowadzenie zajęć treningowych,
organizację turniejów towarzyskich dla dzieci i
młodzie ży,  szkoły
ponadgimnazjalne z te-
renu Miasta Świdnica
realizujące obowiązko-
we zajęcia wychowania
fizycznego i szkolenia
w ramach klas sporto-
wych, nieposiadające
wystarczającej 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 zorgani-
zowane, ŚKDR)

OSTRZENIE ŁY-
ŻEW: 10 zł (poniedzia-
łek, środa, piątek w go-
dzinach 17.00-19.00)

* wszystkie ceny bi-
letów za godzinną śliz-
gawkę

** szczegóły - kon-
takt z administracją
obiektu: 74 852 12 62

ŚOSIR HONORU-
JE KARTY: Multisport,
Fitprofit, Świdnicka
Karta Dużej Rodziny,
Świdnicka Karta Senio-
ra

STRAŻ MIEJSKA intrweniowała...
04.12.2020r. godz. 11.10 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące braku internetu w
jednym z mieszkań przy ulicy Pułaskiego.
Kobieta nie mogła w żaden sposób dodzwo-
nić się do operatora sieci. Sprawa wbrew
pozorom była poważna, gdyż syn zgłaszającej
nie mógł uczestniczyć w ważnych zajęciach
szkolnych prowadzonych zdalnie. Dyżurny
straży również nie mógł dodzwonić się do ope-
ratora dostarczającego internet. Postanowił
wysłać do ich siedziby radiowóz w celu wyjaś-
nienia sprawy. Na szczęście awaria szybko zo-
stała usunięta przez dostawcę internetu o czym
poinformowała mama ucznia.

04.12.2020r. godz. 22.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące libacji alkoholowej w re-
jonie Placu Grunwaldzkiego w pobliżu Ko-
mendy Straży Miejskiej. Impreza została na-
tychmiast przerwana przez przybyły na miej-
sce patrol. Sprawcy zostali ukarani mandata-
mi karnymi.

07.12.2020r. godz. 15.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące kobiety, która zo-
stała uwięziona w swoim mieszkaniu na Pla-
cu Drzymały. Lokatorka zatrzasnęła drzwi, a
gdy później chciała je otworzyć okazało się,
że z jakichś przyczyn jest to niemożliwe.
Skierowany na miejsce patrol uwolnił kobie-
tę, otwierając drzwi wejściowe z zewnątrz
kluczem wyrzuconym przez okno.

ciąg dalszy ze str. 7
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!

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 6: trasa militarna - około 59 km

(trudna)
dystans trasy: ok. 59 km
stopień trudności: trudna

czas przejazdu: ok. 5 h

http://www.bojero.com.pl


10.12.2020r. godz. 9.46 
Patrol straży miejskiej dokonał kontroli rejo-
nu ulicy Przyjaźni w związku z podejrzeniem
spalania odpadów. Patrol potwierdził , że z
komina wskazanej posesji wydobywa się
czarny dym. W lokalu dokonano stosownej
kontroli. Stwierdzono, że w piecu spalany
jest wyłącznie węgiel i drewno. Ponadto nie-
ruchomość ta była już kontrolowana w tym
samym zakresie w ubiegłym tygodniu.
Wówczas również nie stwierdzono niepra-
widłowości. Niestety spalanie węgla, który
jest w wielu gospodarstwach domowych
podstawowym źródłem ciepła, może stano-
wić poważną uciążliwość dla okolicznych
mieszkańców.

10.12.2020r. godz. 16.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od Oficera Dyżurnego KPP
dotyczące chłopca z innej miejscowości, któ-
ry zaginął na terenie Świdnicy. Informacja o
zdarzeniu wraz z rysopisem została przeka-
zana patrolom straży. Intensywne poszuki-
wania przyniosły pozytywny rezultat. O go-
dzinie 20.13 chłopiec został zauważony
przez strażników na przystanku przy ulicy
Sikorskiego. Został on przekazany mamie,
która przyjechała na miejsce wraz z patrolem
Policji.

***
W minionym tygodniu zrealizowano  150

interwencji.  
***

Alkohol towarzyszy ludzkości od kilku ty-
sięcy lat. Choć pewna część społeczeństwa de-
klaruje abstynencję to jednak większość popula-
cji częściej lub rzadziej spożywa tą używkę. Po-
ważny problem pojawia się, gdy chcemy zasiąść
do swego pojazdu, a nie jesteśmy pewni stanu
trzeźwości.  Mało kto posiada profesjonalny,

legalizowany alkomat, który gwarantuje wiary-
godny odczyt zawartości alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Gdzie zatem można dokonać
takiego pomiaru?

Jeszcze do niedawna jedyny taki przyrząd
znajdował się w Komendzie Powiatowej Poli-
cji. Od 14 grudnia pomiaru takiego można
dokonać również w Komendzie Straży Miej-
skiej w Świdnicy przy ulicy Dworcowej 2.
Urządzenie dedykowane jest głównie dla kie-
rowców, działa automatycznie i zapewnia peł-
ne bezpieczeństwo epidemiczne dla osoby ba-
danej. Pomiaru można dokonać anonimowo,
codziennie w godzinach 5.00-23.00. Alkomat
został zakupiony ze środków przeznaczonych
na profilaktykę uzależnień. Po zakończonym
badaniu każdy otrzyma broszurę pt. "Inspektor
Jasiek OSTRZEGA", w której znajdzie wiele
ciekawych informacji na temat szkodliwego
działania alkoholu.

GMINA ŚWIDNICA
Zgodnie z Zarządzaniem Wójta Gminy

Świdnica w sprawie udzielenia dnia wolnego
od pracy pracownikom Urzędu Gminy Świd-
nica z zamian za dzień 26 grudnia, informuje-
my że w Wigilię, tj. 24 grudnia Urząd Gminy
będzie nieczynny.

W związku z tym, że dzień 26 grudnia 2020
r. jest dniem świątecznym i przypada w sobotę,
koniecznym jest udzielenie dnia wolnego od pra-
cy pracownikom Urzędu Gminy Świdnica w za-

mian za ten dzień, zgod-
nie z art. 130  2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy.

NOWY
ROZKŁAD PKP 

Od niedziel i, 13
grudnia wchodzi w ży-
cie nowy, roczny roz-
kład jazdy Kolei Dolno-
śląskich. Najważniejsze
zmiany dotyczą poja-
wienia się 20 nowych,
kolejowych przystan-
ków na żądanie oraz
zwiększenia liczby po-
ciągów przyspieszo-
nych i ekspresów regio-
nalnych.

W nowym rozkła-
dzie jazdy utrzymana
została dotychczasowa
siatka i harmonogram
połączeń. Dodatkowo
pojawi się kilkadziesiąt
nowych, w tym pociągi
przyspieszone i ekspre-
sy regionalne, a część
relacji zostanie wydłu-
żonych.

Na tory wyjedzie
więcej pociągów Kolei
Dolnośląskich, to efekt
zmiany podziału połą-
czeń w regionie decyzją
Urzędu Marszałko-
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Świdnica
Witoszów Dolny (Muzeum Broni i Milita-
riów)
Burkatów
Bystrzyca Górna
Zagórze Śląskie (Zamek Grodno)
Jugowice (Kompleks Riese - Włodarz)
Sierpnica (Kompleks Riese - Osówka)
Walim (Kompleks Riese - Rzeczka)
Młyńska
Lubachów (Zapora Wodna)
Burkatów
Świdnica

Zaawansowanym miłośnikom dwóch kółek,
proponujemy nieco trudniejszą trasę, z kil-
koma wymagającymi podjazdami. Bogata w
walory widokowe oraz miejsca i obiekty
związane z militarną przeszłością regionu, z
pewnością spodoba się miłośnikom historii
i wojskowości.
Wycieczkę rozpoczynamy przy Bosmanacie
nad Zalewem Witoszówka, skąd kierujemy
się do Witoszowa Dolnego, w którym mieści
się Muzeum Broni i Militariów. W jego zbio-
rach znajdują się m.in.: pojazdy bojowe,
broń strzelecka oraz mundury. Warto się tutaj
zatrzymać, aby poznać historię techniki woj-
skowej od czasów I wojny światowej do
współczesności. Na kolejnym skrzyżowaniu
skręcamy w lewo, przecinamy drogę woje-
wódzką nr 379 i kierujemy się na Burkatów.
Uwaga, nie przeoczmy rozwidlenia, które
pojawi się 3 kilometry od skrzyżowania w
Witoszowie. Do Burkatowa wjeżdżamy
przez Osiedle Pogórze. Warto przytoczyć tu
kolejny militarny akcent. Na polach opodal
Burkatowa, 21 lipca 1762 roku, wojska pru-
skie i austriackie stoczyły niezwykle zacie-
kłą bitwę w trakcie Trzeciej Wojny Śląskiej.
Kontynuujemy podróż na południe, przez
Bystrzycę Górną, Lubachów i Zagórze Ślą-
skie, gdzie na szczycie góry Choina wznosi
się malownicza ruina średniowiecznego Za-
mku Grodno. Został wzniesiony w XIII wie-
ku na polecenie księcia świdnickiego Bolka
I w ramach fortyfikowania pogranicza z
Czechami. Zamek można zwiedzić samo-
dzielnie lub w towarzystwie przewodnika.
Na turystów czekają m. in.: portal renesan-
sowy, sala tortur, krzyże pokutne, loch
Księżniczki Małgorzaty, dziedziniec górny
czy sale książęce. Warto także wejść na wie-
żę zamkową, z której rozciągają się prze-
piękne widoki na Góry Wałbrzyskie i Dolinę
Bystrzycy. Z Zagórza Śląskiego udajemy się
w kierunku Jugowic. Tam wypatrujemy zna-
ku kierującego nas na rozwidleniu w lewo,
w stronę "Włodarza". Po około 4 kilome-
trach dotrzemy do jednego z trzech obiektów
wchodzących w skład tzw. "Kompleksu Rie-
se ." "Włodarz" jest obecnie uważany za
największy z nich. Oferuje turystom ponad
4 km podziemnej podróży po sieci wyrobisk
i korytarzy, a także spływ łodzią po zalanej
części kompleksu.
Kontynuujemy jazdę na południe czarnym
szlakiem rowerowym, ciesząc oczy górski-
mi plenerami. Po około 6 kilometrach do-
trzemy do najbardziej rozbudowanej części,
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wskiego Województwa Dolnośląskiego, który
odpowiada za organizację transportu kolejowego
w regionie.

Więcej będzie też pociągów przyspieszo-
nych i ekspresów regionalnych, które połączą
największe miasta Dolnego Śląska. Na trasy wy-
jedzie, aż 12 takich pociągów, po sześć w każdej
z kategorii.

Od grudniowego rozkładu jazdy na Dolnym
Śląsku będzie działać w sumie 22 przystanki na
żądanie. Wszystkie zostaną oznaczone specjal-
nymi piktogramami.

Od grudnia część pojazdów będzie już wy-
posażona w specjalny system powiadamiania o
zamiarze skorzystania z przystanku. W pocią-
gach jeszcze niewyposażonych w przyciski wy-
starczy poinformować obsługę, że chcemy wy-
siąść. Natomiast jeśli pasażer będzie chciał za-
trzymać skład, będąc na peronie, musi stanąć w
takim miejscu, by widział go maszynista.

Więcej szczegółów dotyczących wprowa-
dzanych nowości, znajdą Państwo na stronie in-
ternetowej:

https://www.kolejedolnoslaskie.pl/

KOLEJNE WSPARCIE DLA GMIN 
Z LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

SZLAKIEM GRANITU
Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Grani-

tu" na początku grudnia rozstrzygnęła kolejny
nabór wniosków, który skierowany był do gmin
oraz organizacji pozarządowych. Wsparcie
otrzymało 6 projektów, a wśród nich projekt
gminy Świdnica Świdnicy na przebudowę
oświetlenia i ścieżki pieszej na terenie rekreacyj-
nym w Bystrzycy Górnej.

Łączna wartość 6 dofinansowanych proje-
któw opiewa na kwotę 400 tys. zł., w tym 310 tys.
zł. to przyznane dotacje.

W Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru
"Szlakiem Granitu" postawiliśmy mocny akcent
na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury tury-
stycznej i rekreacyjnej. Z jednej strony służy ona
mieszkańcom i podnosi codzienny komfort, a z
drugiej turystom, którzy coraz chętniej odwie-
dzają nasz obszar.

W ramach naboru wniosków nr 19/2020
wsparcie otrzymały następujące podmioty:
◆ LKS Stragona w Morawie na modernizację

budynku na potrzeby dostosowania go na
pomieszczenie biura prasowego i punktu in-
formacji turystycznej oraz sali do aktywiza-
cji.

◆ Gmina Dobromierz na zagospodarowanie te-
renu przed punktem przedszkolnym i świetli-
cą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju
ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej.

◆ Gmina Kostomłoty na II etap przebudowy
wiejskiego centrum aktywności społecznej w
miejscowości Samborz.

◆ Gmina Strzegom na rewitalizację dawnego
parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi.

◆ GOKSiR w Świdnicy na przebudowę oświet-
lenia i ścieżki pieszej na terenie rekreacyjnym
w Bystrzycy Górnej.

◆ Gmina Udanin na przebudowę boiska sporto-
wego w Różanie wraz z montażem siedzisk. 
Lista rankingowa:
http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/1416

RADA GMINY ŚWIDNICA
JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘŁA

BUDŻET NA 2021 ROK 
10 grudnia Rada Gminy Świdnica jednomy-

ślnie przyjęła budżet na 2021 rok. Skład Orzeka-
jący Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Ko-
misja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopinio-
wały proponowane uchwały.

W roku 2021 w budżecie gminy Świdnica pla-
nuje się dochody w wysokości 107 635 580,55 zł,
w tym: dochody majątkowe w kwocie 13 270 466
zł, dochody bieżące w wysokości 94 365 114,55 zł.
W stosunku do przewidywanego wykonania za rok
2020 w 2021 roku szacuje się wzrost dochodów o
1 143 946,49 zł, tj. o 1,1%. Przewidywane zwię-
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owianego tajemnicą kompleksu Riese - Pod-
ziemnego Miasta Osówka. Istnieje kilka teo-
rii, co do przeznaczenia ogromnego systemu
betonowych korytarzy - najczęściej upatruje
się w nim schronu lub fabryki tajnej broni .
Na turystów czekają tu ścieżki: dydaktycz-
na, historyczna i ekstremalna. Następnie, na-
dal czarnym szlakiem docieramy do Sierp-
nicy, skręcamy w lewo. Nieco ponad 3 kilo-
metry dalej dotrzemy do pochyłego skrzyżo-
wanie w Rzeczce. Skręcamy w lewo i roz-
poczynamy drogę powrotną. Najwyższe
wzniesienie na trasie mamy już za sobą. Od
tej pory czekają nas już prawie wyłącznie
zjazdy. Ostatni obiekt wchodzący w skład
systemu podziemi "Riese" znajduje się w
Walimiu. Jest dobrze widoczny z trasy, po
lewej stronie. Z pewnością go nie przegapi-
my.
Wjeżdżamy do Walimia ulicą 3-maja, nastę-
pnie kierujemy się w stronę Glinna, skręca-
jąc w ulicę Długą. Wąską dróżką asfaltową
wyjeżdżamy z miejscowości. Około 2 kilo-
metry dalej, na rozwidleniu dróg, na wyso-
kości ośrodka wypoczynkowego Biała So-
wa, skręcamy w lewo w kierunku Zagórza.
3 kilometry dalej, znowu skręcamy w lewo.
Za moment dotrzemy do Jeziora Bystrzyc-
kiego, które objedziemy z prawej strony.
Pod koniec, przed zjazdem serpentynami w
dół, warto zatrzymać się na tamie. Z jej
korony rozpościera się przepiękny widok na
jezioro i okolicę. To jedna z największych
zapór wodnych w Polsce - obowiązkowy
przystanek na trasie każdej wycieczki w tym
rejonie.
Przed nami ostatni etap podróży. Podążamy
w stronę Świdnicy przez Lubachów, By-
strzycę Górną, Burkatów oraz Bystrzycę Do-
lną. W Lubachowie, kilkadziesiąt metrów za
Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym
mamy możliwość wjechania na równoległą
drogą po drugiej stronie rzeki. Zdecydowa-
nie warto skorzystać z tej możliwości. Unik-
niemy dzięki temu jazdy po dosyć ruchli-
wym odcinku. Do Świdnicy wjeżdżamy od
strony ul. Śląskiej.

źródło: UM Świdnica

GMINA ŚWIDNICA
ciekawe miejsca i zabytki

Grodziszcze
Wieś łańcuchowa nad Piławą, zaliczana do
najstarszych na Śląsku. W XI-XII w. istniała
tu kasztelania (przeniesiona później do
Świdnicy), wymieniana w słynnej "srebrnej
bulli" papieża Hadriana IV w 1155r. Zacho-
wały się pozostałości grodziska w zakolu
rzeki niedaleko centrum wsi.
Aż do r. 1810 miejscowość należała do ko-
legiaty św. Krzyża we Wrocławiu. W śred-
niowieczu była własnością Kanoników Re-
gularnych. Potwierdził to Papież Celestyn
III 9 kwietnia 1193r. Wśród wymienionych
wtedy posiadłości znalazł się Grodec z dzie-
sięcinami.
Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 3
października 1259r., Biskup Tomasz roz-

www.expressem.eu
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kszenie dochodów spowodowane jest przede
wszystkim planowanym wyższym wpływem
środków zewnętrznych na inwestycje gminne
oraz wpływów z opłat za korzystanie ze środo-
wiska i za gospodarowanie odpadami.

W przyszłorocznym budżecie gminy Świd-
nica kwota wydatków wynosi 113 815 459,55 zł
i jest o 3,7% wyższa od przewidywanego wyko-
nania za 2020 r., w tym wydatki bieżące stanowią
87 392 248,55 zł, natomiast wydatki majątkowe
stanowią 26 423 211 zł. Deficyt gminy do plano-
wanych dochodów planuje się na poziomie
5,74%, co daje kwotę 6 179 879 zł.

W 2021 roku planuje się wydatki na zadania
inwestycyjne (inwestycje gminne) w wysokości
26 423 211 zł, co stanowi 23,2% planowanych
wydatków budżetu gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem jedno-
stki samorządu terytorialnego jest zabezpiecze-
nie środków na wydatki bieżące w zakresie reali-
zowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki miesz-
kaniowej, ochrony środowiska, infrastruktury
drogowej, melioracji, opieki społecznej, pomocy
rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także
administracji.

W następnym roku budżetowym tj. 2021 r.
władze gminy, aby móc kontynuować przyjętą stra-
tegię rozwoju gminy Świdnica, nadal planują wy-
soki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej
środków planuje się na inwestycje związane z
gminną infrastrukturą drogową, mieszkaniową,
oświatową, opieki na dziećmi w wieku do lat 3,
kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze
Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Pro-
gnozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowa-
nie gminy Świdnica wraz z budową przydomo-
wych oczyszczalni, wymianę kotłów c.o. na ekolo-
giczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, roz-
budowę infrastruktury edukacyjnej.

Zadania inwestycyjne przewiduje się realizo-
wać przy współudziale środków pochodzących z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środ-
ków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
oraz przy współudziale środków z budżetu wo-
jewództwa, Funduszu Dróg Samorządowych,
Funduszu Pracy i z Rządowego Funduszu Inwes-
tycji Lokalnych.

W 2021 roku planuje się wydatki w kwocie
4 071 779,93 zł na projekty realizowane przy
współudziale środków z budżetu Unii Europej-
skiej w postaci udziału w realizacji następują-
cych programów:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 -2020, w tym:

a) Działanie M19: Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy LEADER:

- projekt pn. "Przebudowa parkingu w miej-
scowości Makowice" - 240 000 zł, w tym 41 372
zł z UE,

2. Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, w
tym:

a) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemi-
syjna, działanie 3.3. Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym i podmiejskim- ZIT AW:

- projekt pn. "Budowa demonstracyjnego bu-
dynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższo-
nych parametrach charakterystyki energetycznej
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strzygnął wtedy długotrwały spór, toczący
się pomiędzy Kanonikami a kapłanem z
Grodis, o dziesięcinę. Kolejna wzmianka
pochodzi z 22 marca 1315r. Proboszcz Her-
bord z Grody, potwierdza dokument wysta-
wiony dla rycerza Kiliana von Haugwitz z
Zagórza (zamek Grodno). Według regestu
dziesięcinnego nuncjusza Galharda z r. 1335
parafia Gredes należała do dekanatu świd-
nickiego.
Obecny kościół, w najstarszych częściach
budowli, pochodzi z połowy XVI w., a
świadczą o tym napis między dwoma herba-
mi nad drzwiami zakrystii, płyta grobowa z
1534r. w ścianie za głównym ołtarzem i
renesansowa chrzcielnica z piaskowca z
1585r. Jest to kościół murowany z kamienia,
w stylu gotycko-renesansowym, przebudo-
wywany w XVIII i XIX wieku, orientowany,
salowy, z kwadratowym prezbiterium, na-
krytym sklepieniem krzyżowym, oraz dwu-
spadowymi dachami z ośmioboczną sygna-
turką na kalenicy. We wnętrzu kościoła za-
sługują jeszcze na uwagę: gotycki portal z
zakrystii z piaskowca i żelazne drzwi z XVI
w. oraz stacje "Drogi Krzyżowej". Zachowa-
ły się 3 dzwony i barokowe organy z 1783r.,
które zbudował Johann Jakobus Michale
Burger z Nysy, a przebudowa w 1925 r.
słynna świdnicka firma organowa Schlag u.
Solne. W latach 1997-1998 prospekt orga-ciąg dalszy na str. 12
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w Gminie Świdnica " - 2 804 500 zł, w tym 1 494
000 zł z UE,

b) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby,
działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza:

- projekt pn. "Wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkal-
nych na terenie wybranych gmin" - 801 587,90
zł, w tym 775 789,07 zł z UE,

c) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej:

- projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczo-
wych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica" -
186 695,03 zł, w tym 167 127,08 zł z UE i 19
567,95 zł z budżetu państwa,

d) Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna,
działanie 11.1 Pomoc techniczna:

- projekt pn. Dotacja celowa dla Gminy Wał-
brzych na partycypację w kosztach funkcjono-

wania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji
Wałbrzyskiej" - 38 997 zł, w tym 0 zł z UE.

Suma środków w ramach Funduszu Sołec-
kiego przypadająca na wszystkie sołectwa w
gminie Świdnica wyniesie 969 699,63 zł.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w
zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochro-
ny środowiska.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA 
DLA DZIECI 

W imieniu sołectwa Bojanice zachęcamy do
udziału w świątecznej akcji, organizowanej z
myślą o najmłodszych.

"W związku ze zbliżającymi się Świętami
Bożego Narodzenia organizowana jest świątecz-
na zbiórka
◆ książek,
◆ gier planszowych,
◆ puzzli,
◆ kredek i mazaków,
◆ oraz malowanek dla dzieci z Przylądka Nad-

ziei.
 Każdy z Was może wywołać uśmiech na

twarzy małego pacjenta Serdecznie zapraszamy
do włączenia się w zbiórkę! Pokażmy jakie ma-
my wielkie serca! - czytamy na facebookowym
profilu sołectwa.

Sołectwo Bojanice
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ciąg dalszy ze str. 11
nowy i organy przeszły kapitalny remont,
przeprowadzony staraniem parafii i VEESO
( Stowarzyszenie dla Badania i Zachowania
Śląskich Organów z Niemiec), współfinan-
sowany przez niemieckie MSW i Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej. O wyso-
kich walorach muzycznych instrumentu
świadczy fakt, iż na tych właśnie organach
nagrywana była ścieżka dźwiękowa do fil-
mu o Janie Pawle II pt. "Renesansowy Psał-
terz". Kościół parafialny w Grodziszczu
wielokrotnie gościł artystów z Polski, Nie-
miec, Litwy, Rosji, Ukrainy, Litwy, Węgier,
Czech, Słowacji, Włoch. Młodzi muzycy w
ramach Międzynarodowych Kursów Muzy-
ki Kameralnej w Krzyżowej pod kierownic-
twem Pani Mechtild Ortschig prezentowali
swój talent muzyczny w kościele Św. Anny.
W 1988 roku przełożono pokrycie dachowe,
w roku 1991 nałożono nowe tynki zewnętrz-
ne, a w roku 1996 odmalowano wnętrze,
zachowując z poprzedniego malowania
(1978r.), namalowany przez śp. Ks. Kazi-
mierza Medyka, wizerunek Chrystusa - Pan-
kratora.
Mur z kamienia łamanego okalający cmen-
tarz pochodzi z XVI wieku, dekoracja trój-
kątnego frontonu bramy jest XVII-wieczna.
Zachowane piwnice oraz partie przyziemia
plebanii wskazują na budowę pierwotnego
budynku w XVI wieku, przebudowywanego
w XVIII i XIX w.

***
Zespół pałacowy Dolnego Grodziszcza po-
wiązany funkcjonalnie i krajobrazowo z
główną siedzibą właścicieli majoratu dóbr w
Krzyżowej jest najdalej na zachód wysunię-
tą częścią miejscowości.
Pierwotnie była to czworoboczna budowla
folwarczna z pałacem, później pełniącym
funkcję domu zarządcy (zachowana budow-
la o metryce XVIII-wiecznej). Pałac
późnobarokowy z drugiej połowy XVIII
wieku wzniesiony został dla rodziny von
Dresky w miejscu istniejącego już wcześniej
dworu. Przebudowa nastąpiła w drugiej po-
łowie XVIII wieku. Z tej fazy budowy od-
czytuje się formy połaci dachowych, układ
wnętrz oraz zachowany w fasadzie portal.
Modernizacja pałacu nastąpiła najpra-
wdopodobniej w początkach XX wieku.
Podczas powojennej modernizacji, poza po-
rtalem, zniszczony został w dużej części wy-
strój elewacji.

Krzyżowa 
Kościół filialny w Krzyżowej otrzymał wez-
wanie Św. Michała Archanioła w I pół.
XVIII wieku. Wzmiankowany był po raz
pierwszy w 1335 roku w rejestrze dziesięcin
nuncjusza Gallhardusa de Caecenbus jako
Capella Crissoviensis.
Krzyżowa - kościół pw Św. MichałaPraw-
dopodobnie w 1555 roku został przejęty
przez protestantów, którym odebrano świą-
tynię 17 .12.1653 roku. Obecny kościół go-
tycki wzniesiony w pocz. XVI w., po poża-
rze w 1846 roku został odbudowany w roku
1848. Kościół jest orientowany, murowany
z kamienia łamanego, jednonawowy z pro-
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Zbiórkę w Bojanicach prowadzi Pani Agnie-
szka Młynarska. Dary zbierane będą do wtorku
15. grudnia. Tel. kontaktowy: 504 123 235

INFORMACJA DOTYCZĄCA
ZMIAN W FUNKCJONOWANIU

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO

NARODZENIA 
MPK Świdnica informuje. W dniach 24 i 31

grudnia 2020r. linie miejskie i zamiejskie będą
realizowanie wg. rozkładu jazdy "Odjazdy w dni:
ROBOCZY - DNI WOLNE OD NAUKI
SZKOLNEJ" do godz. 17:00.

W dniach 25, 26 grudnia 2020 r. i 1.01.2021
r. linie miejskie i zamiejskie będą realizowane
według rozkładu jazdy "Odjazdy w dni: NIE-
DZIELE I ŚWIĘTA" do godz. 17:00.

 W dniach 25, 26, 31 grudnia 2020 r. oraz
1.01.2021 r. zawiesza się kursowanie linii nr 7.

PORADY SENIORÓW 
Z KLUBU ABC SENIORA 
W BYSTRZYCY DOLNEJ 

Nie od dziś wiadomo, że za sprawą swojego
wieloletniego, praktycznego doświadczenia, se-
niorzy to wręcz skarbnica wiedzy w wielu aspe-
ktach. To wspaniali nauczyciele, przewodnicy
życiowi. Chętnie dzielą się swoją mądrością.

Dlatego też w imieniu członków ABC Seniora
w Bystrzycy Dolnej, zachęcamy Pastwa do skorzy-
stania z cennych porad, które cyklicznie będą poja-
wiały się na stronach internetowych i facebooko-
wych profilach urzędu gminy oraz Klubu.

Pierwsza wskazówka, rozpoczynająca wspo-
mniany cykl, dotyczy zdrowia, a mianowicie
sposobu wzmocnienie odporności, sił witalnych,
a wszystko to o przepysznym smaku i aromaty-
cznym zapachu. Mowa o "herbatce mocy" we-
dług przepisu starszaków z Klubu ABC Seniora.

 Składniki:
◆ łyżka suszonych owoców,
◆ plasterek świeżego imbiru,
◆ plasterek pomarańczy,
◆ kilka listków świeżej mięty,
◆ miód do smaku.

W garnuszku wielkości ulubionego kubka na
herbatę, gotujemy wodę z imbirem. Po zagoto-
waniu ściągamy z ognia, dodajemy suszone owo-
ce i przykrywamy naczyniem, aby zaparzyć her-
batę. Po kilku minutach dodajemy plasterek po-
marańczy, miętę i miód - i gotowe! Prosty, sma-
cznie i pięknie pachnący sposób na odporność
według naszych seniorów.

Kolejne porady naszych, gminnych senio-
rów już wkrótce. Tymczasem zachęcamy do za-
poznania się z ich działalnością na fanpage Klubu
ABC Seniora.

Porada nr 2
Smalec gęsi - smalec z tłuszczu sadełkowego

ze względu na wysoką zawartość nienasyconych
kwasów tłuszczowych (ponad 2/3) zalicza się do
zdrowszych tłuszczów zwierzęcych. Przeważa tu-
taj jednonienasycony kwas oleinowy podobnie jak
w oliwie z oliwek, którego spożywanie zaleca się w
profilaktyce przeciwmiażdżycowej. 

Jego właściwości są powszechnie znane,
m.in.: obniża poziom złego cholesterolu (LDL),
nie zmniejszając poziomu dobrego cholesterolu
(HDL). To głownie on powoduje, że smalec gęsi
jest delikatnym tłuszczem i po przekroczeniu
temperatury pokojowej staje się półpłynny.

Smalec gęsi od stuleci znajduje zastosowanie
w medycynie ludowej. Nasze babcie do dziś le-
czą dolegliwości dróg oddechowych za jego po-
mocą (ciepły do picia w połączeniu z miodem i
mlekiem). Małym dzieciom wcieramy dobrze w
pierś i plecy. Stosowany zewnętrznie po dodaniu
olejku rycynowego jest bardzo pomocny w przy-
padku zmian zwyrodnieniowych stawów kola-
nowego, biodrowego i kręgosłupa.

KURACJA
Do słoiczka smalcu gęsiego wlewamy opa-

kowanie aptecznego olejku rycynowego (ok.
30ml). Dobrze mieszamy, otrzymaną miksturę
należy przechowywać w temperaturze pokojo-
wej i co wieczór nacierać bolące stawy(przy-
najmniej 5 minut), tak aby wchłaniała się w
ciało. Ulga zwykle następuje po miesiącu ku-
racji, ale dobrze jest smarować jeszcze przez
miesiąc.

Poza wszystkimi wyżej wymienionymi war-
tościami prozdrowotnymi smalec gęsi ma jesz-
cze jedną niezwykłą właściwość. Otóż wspaniale
rozgrzewa. Jest zatem niezwykle skutecznym
środkiem na kaszel i przeziębienia. Jeśli dokucza
Ci przewlekły, uciążliwy kaszel, masz podwy-
ższoną temperaturę ciała dodaj gęsiego smalcu
do herbaty i pij dwa razy dziennie.

Gdy dziecko ma problemy z górnymi dro-
gami oddechowymi podaj mu do wypicia cie-
płe mleko z dodatkiem łyżeczki miodu i łyże-
czki gęsiego smalcu. To niezwykle skuteczna
receptura, którą stosowały nasze prababcie i
babcie.

ARMiR ZAPRASZA 
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE
"OZDOBA CHOINKOWA" 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARMiR) to instytucja, która powoła-
na została w celu wspierania rozwoju rolnictwa i
obszarów wiejskich. Tym razem, w formie kon-
kursu, chce docenić i uhonorować wyróżniające
się Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), które
działając aktywnie na rzecz lokalnych społecz-
ności, tak bardzo przyczyniają się do pielęgno-
wania kultury i tradycji ludowej, a także rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości.

ARMiR ogłasza konkurs pn. "Choinkowa
ozdoba", przeznaczony dla KGW z terenu woje-
wództwa dolnośląskiego.

Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu
zestawu trzech ozdób choinkowych, które nie prze-
kraczają 25 cm w najdłuższym miejscu oraz są
jednorodne tematycznie, stylistycznie ze sobą po-
wiązane i wykonane z podobnych materiałów. Oz-
doby choinkowe powinny być na tyle lekkie oraz
zaopatrzone w solidnie przymocowany element,
aby dało się je powiesić na gałązce choinki. Każda
praca powinna mieć przymocowaną w trwały spo-
sób wizytówkę z nazwą koła gospodyń wiejskich.

Prace przesyłać można do 18 grudnia 2020 r.
Wyniki ogłoszone zostaną do 22 grudnia 2020 r.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.
Dla najlepszych prac przewidziano atrakcyjne
nagrody w postaci sprzętu AGD.

Regulamin wraz z wymaganymi załącznika-
mi dostępny jest również na naszej stronie inter-
netowej pod linkiem: https://www.arimr.gov
.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artykuly/doln
oslaskie-zachecamy-do-udzialu-w-konkursie-p
t-choinkowa-ozdoba.html

stokątnym prezbiterium nakrytym sklepie-
niem krzyżowo-żebrowym, całość kryta
wspólnym dachem dwuspadowym z drew-
nianą dzwonnicą.

***
Zespół folwarczny z pałacem usytuowany
jest wokół majdanu na planie trapezu, do
którego od południa przylegają ogrody go-
spodarcze i park krajobrazowy.
Krzyżowa - dom gościnnyPałac został
wzniesiony w I połowie XVIII wieku, być
może w miejscu wcześniejszej siedziby. Bu-
dowa barokowego pałacu w Krzyżowej
mogła nastąpić w przedziale czasowym lat
1701 - l726. W I połowie XIX wieku wznie-
siono większość zabudowań gospodar-
czych, które przebudowano w 2 połowie
wieku. Główny wjazd do rezydencji znajdu-
je się od strony wsi, przy murze cmentarza
przykościelnego. Przed bramą tzw. "dąb po-
koju" zasadzony został w 1871 roku z okazji
pruskiego zwycięstwa pod Sedanem. Pod
dębem znajduj się głaz pamiątkowy.

źródło: gmina.swidnica.pl

ŚWIDNICKI TELEFON ZAUFANIA DLA SENIORÓW
To innowacyjne rozwiązanie, które ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności społecznej
osób starszych, utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie do życia społecz-
nego. To także odpowiedź na potrzeby osamotnionych lub mniej aktywnych seniorów, którym

szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi ludźmi.
Pod numerem telefonu:

507 300 002
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-13.00

dyżuruje zespół wolontariuszy
Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora 

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

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

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

BARAN Postaraj się nie trwonić pieniędzy,
lecz zapłacić wszystkie zobowiązania. Długi
rosną, a źródeł przychodów nie przybywa .
Kontakty towarzyskie ulegną ożywieniu.
Spotkania w gronie przyjaciół wpłyną na Cie-
bie bardzo korzystnie. Nabierzesz dystansu do
samego siebie.
BYK Ostatnie dni były dla Ciebie bardzo trudne.
Ciągłe problemy finansowe i brak perspektyw
powodowały niechęć do zajęcia się czymkol-
wiek. Wkrótce niebo się nad Tobą rozjaśni, wiele
spraw dobrze się ułoży. Wszystko będzie w Two-
ich rękach. Wykorzystaj sprzyjające okoliczno-
ści.
BLIŹNIĘTAPrzyszły tydzień będzie dla Cie-
bie bardzo radosny. Odpoczniesz od obowiąz-

ków zawodowych. Nabierzesz optymizmu i
sił witalnych. Spotkasz się z bliskimi osobami,
na których bardzo Ci zależy. Będziesz miał
czas na przemyślenia i refleksje. W życiu oso-
bistym obejdzie się bez rozczarowań.
RAK Postaraj się zwolnić tempo i więcej cza-
su poświęcić na przemyślenie ostatnich wyda-
rzeń. Ktoś niespodziewanie ubiegł Cię w
Twych zamiarach. Jesteś teraz w okropnym
nastroju. Nie warto przywiązywać do tego
wagi. Skup się na tym, co jest naprawdę waż-
ne.
LEW Nie zwlekaj z podjęciem ważnej decy-
zji. W tym tygodniu gwiazdy będą Ci sprzyja-
ły. Ryzyko jest mniejsze, a szansa powodzenia
wzrasta. Nie opowiadaj wszystkim o swoich
zamierzeniach. Ktoś może przecież pokrzyżo-
wać Twoje plany. Sprawy finansowe są na
dobrej drodze.
PANNA Będziesz się obawiał spotkania z
kimś, kto budzi w Tobie mieszane uczucia. Nie
poddawaj się jednak złemu nastrojowi. Tylko
wyjaśnienie sprawy pozwoli Ci na odzyskanie
równowagi. Na partnerskie nieporozumienia
najlepsza będzie krótka rozłąka. Nastąpi po-
prawa sytuacji finansowej.
WAGA Nie pozwól, aby czyjaś głupota i brak
dobrej woli popsuły Ci plany na najbliższe dni.
Po prostu wszystko zorganizuj trochę inaczej.
Ważne decyzje finansowe dokładnie przemyśl
i nie spiesz się z ich realizacją. Czas działa na
Twoją korzyść. Dobrym dniem będzie czwar-
tek.

SKORPION Uda Ci się załatwić coś ważnego
i będziesz z tego powodu bardzo zadowolony.
Ktoś zwróci się do Ciebie z pewną prośbą .
Jeżeli będziesz mógł mu pomóc, to zrób to, o
co Cię prosi. Zyskasz w ten sposób prawdzi-
wego przyjaciela. Dobrze ułożą się sprawy
zawodowe. Przestaniesz narzekać na brak pie-
niędzy.
STRZELEC Zwolnij tempo wydawania pie-
niędzy, bo może się okazać, że będzie Ci ich
brakowało. Masz przecież dużo wydatków, a
pojawią się również takie, jakich dotychczas
nie przewidziałeś. Nie obawiaj się jednak tej

sytuacji. Nie będzie tak źle. Okaż więcej zro-
zumienia swojemu partnerowi. Ciągłe kryty-
kowanie może doprowadzić do konfliktu.
KOZIOROŻEC Bardzo dobry tydzień na po-
dejmowanie decyzji związanych z życiem uczu-
ciowym. Sprawy sercowe potoczą się bardzo
dobrze. Wszystko inne nie będzie miało teraz dla
Ciebie znaczenia. Pojawienie się przejściowych
problemów finansowych także nie popsuje Ci
nastroju.
WODNIK Po wielu walkach i sporach, ci-
chych dniach i wzajemnej wrogości Wasz
związek osiągnie stan, w którym oboje poczu-
jecie się szczęśliwi i bezpieczni. Na nowo
odkryjecie swoje zalety i to, co wzajemnie
Was w sobie pociągało. Nie wolno Ci jednak
kierować się egoizmem, bo możesz wszystko
zniszczyć.
RYBY Bardzo wiele wydarzeń sprawi Ci ra-
dość. Niespodziewane spotkania, szczęśliwe
zbiegi okoliczności, udane transakcje... To
wszystko może wystąpić w najbliższych
dniach. Obdarz większym zaufaniem partne-
ra. Nie możesz ciągle unikać drażliwych tema-
tów, bo to Wam nie służy.

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
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