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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.

WYSTAWA POKONKURSOWA ŚWID-
NICKA SZOPKA BOŻONARODZE-
NIOWA
do 2.02.2021, godz. 18:00
Wystawa na której zostaną zaprezentowane
prace uczestników konkursu Świdnicka
Szopka Bożonarodzeniowa.
Wstęp wolny, miejsce: Rynek 37, 58-100
Świdnica, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa

XI SZACHOWE MISTRZOSTWA
ŚWIDNICY
17.01.2021, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na XI Szachowe Mi-
strzostwa Świdnicy. Turniej będzie przepro-
wadzony systemem szwajcarskim na dys-
tansie 9 rund. Tegoroczna edycja odbędzie
się online.
Wstęp bezpłatny, miejsce: https://li-
chess.org/swiss/Eh5fxpdc, organizator:
MDK

"WIERSZYKARNIA" KONKURS RE-
CYTATORSKI POEZJI DZIECIĘCEJ -
online
20.01.2021, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na Konkurs Recyta-
torski Poezji Dziecięcej Online "Wierszy-
karnia".
Wstęp bezpłatny, miejsce: www.mdk.swid-
nica.pl/wierszykarnia-2/, organizator: MDK

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

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

WYDARZENIA ON-LINE
Obejrzyj świdnickie 

rockowe premiery
Okres świąteczno-noworoczny zaowocował
rockowymi premierami. Świdnicki Ośrodek
Kultury rozpoczął kolejny sezon "Setki w
teatrze". Dostępne są już nagrania audio i
wideo zespołów Mindless oraz Oya.
Nazwa projektu pochodzi od metody pole-
gającej na nagrywaniu całego zespołu w tym
samym pomieszczeniu jednocześnie. Obec-
nie o wiele powszechniejsze i łatwiejsze jest
nagrywanie w studio każdego instrumentu i
wokalu osobno i komputerowe łączenie ich
przez realizatora w całość.

www.expressem.eu www.expressem.eu

MIEJSKIEJ DOTACJE
Rozstrzygnięty został konkurs na realiza-

cję zadań z zakresu wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej pod nazwą"Szkolenie
zawodników w różnych dyscyplinach sportu"
na 2021 rok. W sumie z budżetu miasta,w
pierwszym półroczu ,przeznaczono na ten cel
190 tys. zł. 

Zgłoszenia w konkursie mogły składać sto-
warzyszenia, organizacje oraz kluby, które na co
dzień zajmują się trenowaniem dzieci , młodzie-
ży w różnych dyscyplinach sportu, a takżeu-
powszechnianiem oraz promocją aktywnego
spędzania wolnego czasu. 

- Mimo trudnego roku podjęliśmy decyzję,
aby wspomóc finansowo wszystkich wniosko-
dawców. Chcieliśmy w ten sposób dać jasny
sygnał, że miasto wspiera kluby i stowarzyszenia
sportowe w ich działaniach, niezależnie od ich
wielkości czy rodzaju dyscypliny sportowej -

mówi Jerzy Żądło, zastępca prezydenta Świdni-
cy. 

Do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba
21 klubów. Dofinansowanie uzyskało 16 organi-
zacji. Są to:
◆ Klub Futbolu Amerykańskiego Świdnica 
◆ Stowarzyszenie Fighter Klub Kaczmarek

Grodowski

◆ Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica
◆ Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica -

Żeńska Akademia Piłkarska
◆ Klub Sportowy Neptun Świdnica
◆ Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" Świdnica
◆ Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica
◆ Akademia Piłki Ręcznej Świdnica
◆ Uczniowski Klub Sportowy "Świdnica"
◆ Świdnicki Klub Sportów Walk "Respect"
◆ Stowarzyszenie "Boks Polonia Świdnica"
◆ Akademia Piłkarska "13" Jarosław Lato
◆ Stowarzyszenie Basket Świdnica
◆ Uczniowski Klub Sportowy Acro Club Świdnica
◆ Sportowy Klub Taekwon-do "Tiger"
◆ Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do

"Gryf"
Cztery inicjatywyzostaną sfinansowane tak-

że z budżetu miasta ale w innym trybie. Dotyczą
one wniosków złożonych przez Dolnośląski
Klub Curlingowy "Dzik" Świdnica, Stowarzy-
szenie Promujące Kulturę i Aktywność "Beleza",
Klub Szachowy "Mikama" Świdnica oraz Sto-
warzyszenie Sportowe Modelarzy Ziemi Świd-
nickiej. Jeden podmiot nie spełniał warunków
formalnych konkursu. Wsparcie w drugiej poło-
wie roku uzależnione będzie od możliwości fi-
nansowych budżetu miasta. 

"ŚWIĄTECZNIE W ŚWIDNICY" 
- wybrano najpiękniejsze fotografie
Czterdzieści siedem zdjęć od dziewiętnastu

osób wpłynęło do Urzędu Miejskiego na konkurs
fotograficzny "Świątecznie w Świdnicy". Komi-
sja konkursowa dokonała ich oceny i wybrała
najciekawsze fotografie, biorąc pod uwagę po-

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
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Za nami noworoczne premiery 3 utworów
zespołu Oya oraz świąteczne premiery 3
utworów zespołu Mindless. Nagrania dostę-
pne są na kanale Youtube: https://www.you-
tube.com/c/ŚwidnickiPrzeglądMuzyczny
oraz w sklepach i serwisach typu Spotify,
Tidal, iTunes, Amazon.
Udział w nagraniach jest bezpłatny i mogą
do niego zgłosić się zespoły, w których skła-
dzie znajdują się muzycy z powiatu świdnic-
kiego. Na drugą połowę stycznia zaplanowa-
ne są kolejne sesje z udziałem takich grup
jak Plethora (metal), Hortus (hard rock),
FanKlub (pop).

"Czy życie to teatr" - teledysk
https://youtu.be/dvG17JOR8YA

2020 rok chcielibyśmy pożegnać piosenką.
Piosenką, w której nostalgia, tęsknota i
wzruszenie grają pierwsze skrzypce.
Utwór "CZY ŻYCIE TO TEATR" powstał
na potrzeby realizacji spektaklu "QUI PRO
QUO" w 2017 roku.
Jak każda premiera, ta też okupiona była
ciężką pracą (krew, pot i łzy). Pod koniec
spektaklu śpiewaliśmy ją wszyscy i napra-
wdę mieliśmy w oczach łzy.
Teraz śpiewają ją młodzi wykonawcy wraz
z autorem tekstu i muzyki, Tadeuszem Szar-
warynem. Historia zatoczyła koło. Dzięku-
jemy , że jesteście z nami!
Tadeusz Szarwaryn (tekst i muzyka)
Dariusz Jaros (aranżacja)
Wokal: Julka Dudek, Joanna Mirowska, Ni-
cole Sarna, Tadeusz Szarwaryn, Szymon
Wiraszka (Alchemia teatralna) oraz Weroni-
ka Wąsowska, Jagoda Kurzawa (Studio Pio-
senki La Chanson z MDK Świdnica)
chórki: Maja Nawrot, Natalia Stankiewicz
Angelina Warmuz (Studio Piosenki La
Chanson z MDK Świdnica)
skrzypce: Kinga Półtorak
realizacja dźwięku: Paweł Zając
światło: Krzysztof Kowalewski
zdjęcia archiwalne: Irena Dębosz, Marek
Banaszczyk, Kamil Gąszowski, Mariusz Or-
dyniec
Wykorzystano fragmenty warsztatów pro-
wadzonych przez Andrzeja Błażewicza, To-
masza Dajewskiego, Juliusza Chrząsto-
wskiego, Dariusza Jarosa, Oskara Hamer-
skiego, Dominika Strycharskiego w ramach
projektu Alchemia teatralna oraz fragmenty
spektakli:
"Romanse i Papierosy" 2011, "Królik, kró-
lik" 2011, "Improwizacje"2012, "Ekspery-
ment" 2013, Balladyna, czyli zabawa w"
2013, "Andrzeju, nie denerwuj się" 2013,
"Nasza Trzecia Be" 2013, "Morfina" 2014,
Egzamin z Dojrzałości 2014, "Apogeum"
2014, "Królowa Studniówki" 2014, "Romek
i Julka 1983" 2014, "Niehalo" 2015, "Se-
kretne życie tygrysów łazienkowych" 2016,
"DRAMAFEST" 2017, "Książę Niezłom"
2017, "QUO PRO QUO" 2017, "Bal" 2018,

www.expressem.eu

mysłowość wykonania oraz jakość i technikę.
Przyznano następujące nagrody:

I miejsce: 
Artur Tomzik
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 350 zł
II miejsce: 
Joanna Szulc
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 250 zł
III miejsca: 
Unisława Tomaszek
Rafał Bucharowski
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o
wartości 150 zł
Oprócz nagród głównych komisja konkurso-
wa postanowiła przyznać także dwa wyróż-
nienia. Otrzymali je:
Łukasz Tomzik (9 lat)
Rafał Dobrowolski
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o

wartości 50 zł. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a

wszystkim uczestnikom dziękujemy za przesła-
nie fotografii.

Nagrody oraz upominki dla wszystkich bio-
rących udział w konkursie będą do odbioru od
soboty, 9 stycznia w Informacji Turystycznej w
Rynku.

PRZYZNANO STYPENDIA 
W DZIEDZINIE KULTURY

Stworzenie słuchowiska biograficznego,
które ma na celu przybliżenie świdniczanom wy-
bitnej postaci astronom Marii Kunic, wykonanie
dokumentacji fotograficznej architektury Świd-

nicy, stworzenie nowoczesnej kompozycji ele-
ktronicznej - swoistego elektronicznego hymnu
miasta oraz rozwój zdolności wokalnych - to
projekty, które zrealizowane zostaną w tym roku
w ramach stypendium Prezydenta Miasta Świd-
nicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej w dziedzinie
kultury. Ich ideą jest pomoc świdniczanom w
zrealizowaniu ciekawych przedsięwzięć, zwią-
zanych z twórczością artystyczną i upowszech-
nianiem kultury. 

Kacper Bortkiewicz na wykonanie doku-
mentacji fotograficznej architektury Świdnicy i
okolic z lotu ptaka otrzyma 3600 zł. Zdjęcia
publikowane będą dwa razy w tygodniu na po-
rtalu Instagram wnioskodawcy - swidni-
ca_okiem_drona. W ramach programu stypen-
dialnego wykonanych zostanie także 12 filmów
dotyczących historii i zabytków Świdnicy. Kac-
per Bortkiewicz jest uczniem Technikum Eko-
nomicznego w Świdnicy na profilu fotografii i
multimediów. Jest jednym z najmłodszych licen-
cjonowanych operatorów dronów w Polsce. 

Piotrowi Kozub na stworzenie nowoczesnej
kompozycji elektronicznej - swoistego elektro-
nicznego hymnu Świdnicy przyznano 5400 zł.
Jest on multiinstrumentalistą, wokalistą, instru-
ktoremoraz autorem muzyki i tekstów, aktywnie
koncertuje na arenie polskiej i międzynarodowej.

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


4

"Rzecz o Hamlecie w pewnym powiecie"
2018, "Hamlet" 2019. "CHRZCINY. Kome-
dia, przynajmniej w założeniu" 2019, "Per-
formatywne czytanie dramatów" 2019, AL-
CHEMIA TEATRALNA TV - ODCINEK 4
2020

Alchemia teatralna: warsztat
recytatorski "Jak powiedzieć

Bogurodzicę" Juliusza
Chrząstowskiego

https://youtu.be/fHhDtVux_GA
Warsztat recytatorski "Jak powiedzieć Bo-
gurodzicę" został stworzony w oparciu o
pytania, które pojawiły się podczas konsul-
tacji z Juliuszem Chrząstowskim. Wśród
najczęściej poruszanych problemów znala-
zły się następujące zagadnienia:

Jak powiedzieć wiersz?
Co to znaczy recytować?
Co to znaczy deklamować?
Może po prostu mówić?
Interpretacja tekstu "Bogurodzica"
Rozgrzewka.
Muzyka, melodia, tekst, słowo
Jak wyglądać?
Dobrze się zaprezentować.
Gdzie patrzeć?
Zawsze w oko drugiego człowieka.
Co z rękoma?
Tekst, myśl poetycka.
Recytacja tekstu "Bogurodzica"

Alchemia teatralna: 
"Teatr w czasach zarazy" 

lekcja prof. M. Kocura
https://youtu.be/TRPeCQsl9Go

Podczas pandemii teatr przeniósł się do
internetu. Artyści z całego światła udostę-
pnili przedstawienia za darmo i za pienią-
dze. Okazało się że teatr w XXI wieku
kwitnie, wciąż się rozwija i jest zaskaku-
jąco różnorodny. Rewolucja informatycz-
na oferuje reżyserom i performerom rewe-
lacyjne narzędzia do rejestracji spektakli.
Czy narodzi się nowy teatr? Czy teatr po-
pandemiczny pozostanie w Internecie?
Profesor Mirosław Kocur opowie o tym

Rozwija swoje umiejętności w dziedzinie produ-
kcji muzycznej oraz inżynierii dźwięku, prowa-
dzi zajęcia dla dzieci i młodzieży.Z kilkuset sam-
pli nagranych na ulicach, w fabrykach, sklepach
chce stworzyć aranżacje i nowoczesną kompozy-
cję, w której zawarte będą m.in. głosy świdni-
czan, odgłosy miasta czy też oryginalny hejnał.
Zmontowane ma zostać to wszystko razem z
nowoczesnym teledyskiem. 

Dariusz Miziarski na stworzenie słuchowi-
ska biograficznego, które ma na celu przybliże-
nie mieszkańcom Świdnicy wybitnej postaci
astronom Marii Kunic otrzyma 5 400 zł. Na
potrzeby projektu zostanie skomponowana auto-
rska ścieżka dźwiękowa, minimum sześć instru-
mentalnych kompozycji muzycznych, które
wzmocnią przekaz i odbiór tej formy oraz odda-
dzą klimat tamtych czasów. Finalnym produktem
tego projektu będzie płyta audio CD, słuchowi-
sko będzie można także pobrać w wersji cyfro-
wej ze strony internetowej. 

Jagodzie Kurzawie na rozwój zdolności
wokalnych przyznano 3 600 zł. W ramach sty-
pendium uczestniczyć będzie w kursach, war-
sztatach oraz indywidualnych zajęciach wokal-
nych, weźmie udział w festiwalach piosenki oraz
zakupi profesjonalne aranżacje muzyczne. Jago-
da Kurzawa jest laureatką wielu konkursów i
festiwali piosenek, m.in.: Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki "Dolnośląska Nutka"; "Kru-
szwicka Nuta 2020"; Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Piosenki "Kwietnik"; Przeglądu Piosenki Fil-
mowej Musicalowej.  

ZREWITALIZOWANE TERENY
ZIELONE W ŚWIDNICY 

- najlepszą przestrzenią
publiczną 2020 w Polsce

W bezpłatnym konkursie na najlepszą
przestrzeń publiczną 2020 w Polsce, organizo-
wanym przez Towarzystwo Urbanistów Pol-
skich, w kategorii zrewitalizowana przestrzeń
publiczna w zieleni I nagrodę otrzymała świd-
nicka inwestycja, czyli rewitalizacja terenów
zieleni. 

Jak podają organizatorzy konkursu: nagrodę
przyznano za kompleksową  rewaloryzację
trzech przestrzeni parkowych, wykonaną zgod-
nie z tradycją i historią miasta. W wyniku rewa-
loryzacji utworzono miejsca integrujące społecz-
ność lokalną, przeznaczone dla odpoczynku, re-
kreacji oraz rozrywki.Wieloaspektowa odnowa
parku im. Władysława Sikorskiego, Parku Cen-
tralnego oraz skweru na placu 1000-lecia Pań-
stwa Polskiego wpisały się w kompleksowy pro-
gram "Rewitalizacji terenów zielonych w Świd-
nicy", którego celem jest przywracanie walorów
przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni
parkowych oraz kreowanie nowej atrakcyjności
miasta.

Podstawowym celem konkursu jest kształto-
wanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez
propagowanie najlepszych przedsięwzięć urba-

nistyczno-architektonicznych. Nagrodzone in-
westycje będą promowane drogą medialną.

Przypomnijmy, że przy realizacji zadania pn.
"Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy"
miasto korzystało ze środków zewnętrznychz
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko za pośrednictwem Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Całkowita wartoś ć projektu to
23.105.056,55 zł, w tym dofinansowanie
14.245.496,09 zł. Zrewitalizowano ponad 18 he-
ktarów terenów zielonych. 

Jury konkursu, w którego skład którego
wchodzili przedstawiciele: Zarządu Głównego
Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezesi Od-
działów terenowych Towarzystwa Urbanistów
Polskich, Prezes Izby Architektów RP, Małgo-
rzata Pilinkiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia
Architektów Polskich, Bohdan Lisowski, przy-
znało nagrody w trzech kategoriach: przestrzeń
publiczna w zieleni , zrewitalizowana przestrzeń
publiczna w zieleni, zrewitalizowana miejska
przestrzeń publiczna oraz Grand Prix.

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na
terenach przyrodniczo cennych administrowa-
nych przez Geopark Kielce to projekt, który
otrzymał Grand Prix. W kategorii przestrzeń
publiczna w zieleni nagrodę otrzymał Park Pa-
mięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu i Funda-
cja Edukacyjna Centrum Żydowskie w Oświęci-
miu.Natomiast w kategorii zrewitalizowana
miejska przestrzeń publiczna nagrodę przyznano
inwestycji "Pociąg do kultury" czyli zagospoda-
rowanie byłych terenów kolejowych w Plesze-
wie i Miasto i Gmina Pleszew.

W STAROSTWIE SPRAWY
URZĘDOWE PRZEZ INTERNET
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu

Świdnickiego do załatwiania spraw urzędowych
przez Internet. W Starostwie Powiatowym w Świd-
nicy ponownie działa internetowy system rejestra-
cji wizyty w Wydziale Komunikacji.

Jednak katalog spraw, które można załatwić
nie wychodząc z zacisza domowego jest znacz-
nie szersza. W przypadku powiatów najczęściej
mamy do czynienia z kwestiami dotyczącymi
kierowców i pojazdów. On-line możemy zała-
twić takie sprawy jak:

Kary i mandaty:
◆ Odwołaj się od mandatu drogowego
◆ Sprawdź swoje punkty karne (usługa online)
◆ Parkowanie

Uzyskaj kartę parkingową

Pojazdy:
◆ mPojazd (usługa online)
◆ Skorzystaj z dofinansowania do zakupu

oprzyrządowania samochodu - narząd ruchu
(usługa online)

◆ Skorzystaj z dofinansowania do zakupu
oprzyrządowania samochodu - narząd słuchu
(usługa online)

◆ Sprawdź autobus (usługa online)
◆ Sprawdź historię pojazdu (usługa online)
◆ Sprawdź swój pojazd (usługa online)
◆ Wyrejestruj pojazd
◆ Zarejestruj pojazd
◆ Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przy-

kład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa on-
line)

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
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niezwykłym poruszeniu artystycznym w
świecie.

Alchemia teatralna - lekcja "Maska
jako źródło teatru" 

https://youtu.be/Yh9oE1-FYXw
Ze względu na stan epidemiczny już raz

ją przekładaliśmy, dlatego specjalnie dla Al-
chemii teatralnej prof. Mirosław Kocur
przygotował wersję on-line.

Dlaczego właśnie maska odgrywała tak
ważną rolę w teatrze antycznym? Czy maska
wpływała na zachowanie aktora? Czym róż-
nią się maski greckie od japońskich czy ba-
lijskich? Dlaczego Szekspir nie używał ma-
sek?

Na te i inne pytania odpowie profesor
Mirosław Kocur podczas swojej lekcji te-
atralnej.

Mirosław Kocur - antropolog teatru i
reżyser, profesor Uniwersytetu Wrocła-
wskiego i PWST im. L. Solskiego w Krako-
wie, absolwent Politechniki Wrocławskiej
(1979) oraz Wydziału Reżyserii Dramatu
krakowskiej PWST (1986). Projektował i
budował mosty na Pogórzu Karpackim,
uczestniczył w przedsięwzięciach Teatru La-
boratorium Jerzego Grotowskiego, był kie-
rownikiem artystycznym teatru Drugie Stu-
dio Wrocławskie (1987-1990) i dyrektorem
międzynarodowego festiwalu sztuki "Bro-
ken Walls" w Kalifornii (1991). W roku
2005 otrzymał stypendium naukowe od fun-
dacji Fulbrighta. Reżyserował i wykładał w
Polsce, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Bry-
tanii, Grecji i Stanach Zjednoczonych.
Opublikował "Teatr antycznej Grecji"
(2001, Nagroda indywidualna MENiS i
"Dolnośląski Brylant Roku"), "We władzy
teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym
Rzymie" (2005, Nagroda im. Wojciecha Bo-
gusławskiego), "Drugie narodziny teatru.
Performanse mnichów anglosaskich"
(2010), "Teatr bez teatru. Performanse w
Anglii Wschodniej u schyłku średniowie-
cza" (2012) oraz "Źródła teatru" (2013).

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

Prawo jazdy:
◆ Kategorie prawa jazdy
◆ Odzyskaj zatrzymane prawo jazdy
◆ Skorzystaj z dofinansowania do uzyskania

prawa jazdy (usługa online)
◆ Sprawdź uprawnienia kierowcy (usługa onli-

ne)
◆ Uzyskaj międzynarodowe prawo jazdy
◆ Uzyskaj pozwolenie na kierowanie tramwa-

jem
◆ Uzyskaj prawo jazdy
◆ Wymień kartę motorowerową na prawo jazdy

kategorii AM
◆ Wymień prawo jazdy
◆ Wymień zagraniczne prawo jazdy na polskie
◆ Zdjęcie do prawa jazdy - informacje
◆ Zgłoś utratę lub uszkodzenie prawa jazdy
◆ Zgłoś rozbieżność w danych prawa jazdy

(usługa online)
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na

www.gov.pl 

W MDK...

AKCJA PODUSIE DLA BABUSI 
I DZIADZIUSIA - ARTYSTYCZNA
SZCZEPIONKA NA CAŁE ŻYCIE
Dzisiaj każdy, choćby najmniejszy gest, ma

ogromne znaczenie.
Chcemy dać radość Seniorom. Akcja "Podu-

sia dla Babusi i Dziadziusia" ruszyła przed świę-
tami w wielu eMDeKach w całej Polsce. Pomóż-
cie obdarować naszych świdnickich seniorów
własnoręcznie zrobioną poduszką. Szyjcie, ma-
lujcie, wyszywajcie, szydełkujcie. Liczymy na
Waszą kreatywność i mamy nadzieję przekazać
wszystkie podusie do Dziennego Domu Senior
-Wigor oraz podopiecznych Mops Świdnica.
Mamy wsparcie władz naszego miasta!

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy do-
łącza do akcji młodych i utalentowanych miesz-
kańców miasta Dąbrowa Górnicza, którzy to pod
skrzydłami Młodzieżowego Ośrodka Pracy
Twórczej szyją wyjątkowe poduszki dla senio-
rów. W ogólnopolskiej akcji biorą udział placów-
ki wychowania pozaszkolnego z: Warszawy,
Gdyni, Łodzi, Krakowa, Lęborka, Raciborza,
Jasła, Białegostoku, Kozienic.

"Podusia dla Babusi i Dziadziusia - artysty-
czna szczepionka dająca odporność na całe ży-
cie" to dowód wsparcia, wdzięczności, szacunku
dla naszych seniorów.

Przyłączcie się do akcji bo Dzień Babci i
Dziadka trwa u nas cały rok! 

Pozdrawiam - Joanna Walerowicz Pracownia
"Agrafka" MDK Świdnica

W MBP...

ANTOLOGIA TWÓRCÓW
ŚWIDNICKICH WARSZTATÓW
PISARSKICH JUŻ DOSTĘPNA!
Przez rok spotykali się, szkoląc swój war-

sztat literacki. Właśnie ukazała się antologia ich
tekstów. Bezpłatne egzemplarze książki dostę-
pne są już w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
ulicy Franciszkańskiej 18.

Spotykali się w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej, by wspólnie pracować i omawiać tworzone
przez siebie teksty. Efekty tej pracy możemy
przeczytać w antologii "Drugie Piętro", która
właśnie ukazała się nakładem biblioteki.

Warsztaty pisarskie odbywały się przez cały
rok, co miesiąc. W okresie pandemii - online.
Grupa młodych twórców, skupiona wokół pro-
wadzącej Barbary Elmanowskiej, pracowała nad

warsztatem pisarskim i tworzyła własne teksty.
Od teraz w bibliotece można nabyć książkę pod-
sumowującą warsztaty - antologię "Drugie Pię-
tro", tom 2. - Zgromadzone tu prace powstały w
trudnym okresie, bo w roku 2020, dotkniętym m.
in. epidemią koronawirusa. Niewiele czasu spę-
dziliśmy wspólnie, przy jednym warsztatowym
stole. Rozmawialiśmy online, przez dzielący nas
ekran - pisze we wstępie Barbara Elmanowska.
Prowadząca warsztaty pisarskie podziękowała
dyrektor MBP w Świdnicy, Ewie Cuban za umo-
żliwienie kolejnej edycji warsztatów oraz możli-
wość wydania antologii.

W drugim tomie antologii swoje utwory pre-
zentowali Paweł Buczma, Martyna Czerniec,
Igor Grudzński, Tamara Hebes, Sylwia Krawi-
czyńska, MarBe, Justyna Nawrocka, Anna Pod-
horodecka, Izabela Prypin i Grzegorz Woźny.

Ferie nie "w" ale "z" Biblioteką
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana

K. Norwida w Świdnicy w okresie ferii zimo-
wych proponuje następujące działania dla dzieci
i młodzieży w formie online, na naszych porta-
lach społecznościowych.

Zainspiruj się - Książka na ferie
Zima, ferie to czas wolny od szkoły, który

inspiruje czytanie. Od 11.01.2021-15.01.2021 na
profilu społecznościowym Wypożyczalni dla
Dzieci i Młodzieży będą ukazywały się propozy-
cje czytelnicze literatury dziecięcej i młodzieżo-

ciąg dalszy na str. 6
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* 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

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

TRASY ROWEROWE
Trasa 8: trasa Księcia Bolka Świdnickie-
go - około 50 km (umiarkowanie trudna)

dystans trasy: ok. 50 km
stopień trudności: umiarkowanie trudna

czas przejazdu: ok. 4 h
Świdnica

Milikowice
Ciernie (Pałac Wdów)

Świebodzice (Ruiny Kaplicy Św. Anny)
Książański Park Krajobrazowy (Zamek Ci-

sy)
Wałbrzych

Lubiechów (Palmiarnia)
Mokrzeszów (Pałac)
Komorów (Zalew)

Witoszów Dolny (Muzeum Broni i Milita-
riów)

Świdnica
Zróżnicowana trasa, zarówno pod wzglę-
dem technicznym, jak i nawierzchni, po ja-
kiej przyjdzie nam podróżować.
Rozpoczynamy spod Bosmanatu nad Zale-
wem. Musimy dostać się na drugi koniec
miasta. Najlepiej poruszać się parkami i
ścieżkami rowerowymi (tam gdzie jest to
możliwe). Za rondem przy ulicy Sprzymie-
rzeńców skręcamy w lewo w Park Pionie-
rów, następnie przecinamy przejazd kolejo-
wy na ul. Wałbrzyskiej i dalej poruszamy się
wzdłuż szutrowych ścieżek Parku Młodzie-
żowego, cały czas odbijając na prawo na
kolejnych rozwidleniach. Gdy dotrzemy do
głównej arterii przy ul. Komunardów prze-
jeżdżamy na drugą stronę do Parku Sikor-
skiego na ścieżkę rowerową. Ulicą Letnią i
Strzegomską dostaniemy się z kolei do Par-
ku Strzelnica . Nieco ponad kilometr dalej
będziemy już na trasie wylotowej z miasta.
Zjeżdżamy w lewo w Osiedle nad Potokiem
i zmierzamy do małej obwodnicy Świdnicy.
Przy zachowaniu najwyższej ostrożności
przecinamy łącznik i kontynuujemy jazdę
wąską asfaltową trasą aż do Milikowic. Trzy
kilometry dalej wjeżdżamy w wąską szutro-
wą ścieżkę - jest to fragment tzw. Drogi
Węglowej. (Osoby preferujące asfalt mogą
ominąć ten zjazd i podążać dalej równoległą
drogą przez Ciernie.) Za niespełna 2 kilome-
try po lewej stronie zobaczymy Ruiny Pała-
cu Wdów. Stanowi swoistą ciekawostkę, po-
nieważ nie jest znana dokładna data rozpo-
częcia jego budowy. Wiadomo jedynie, że

wej. Zaprezentowane pozycje książkowe można
potraktować jako inspirację do wspólnej zabawy.
Po ich wypożyczenie zapraszamy do naszej bib-
lioteki.

PROJEKT 
"Mała książka - wielki człowiek"
Serdecznie zapraszamy rodziców wraz ze

swoimi pociechami w trakcie ferii i nie tylko, po
odbiór Wyprawki Czytelniczej w ramach ogól-
nopolskiej kampanii "Mała książka - wielki czło-
wiek", w której znajdą książkę oraz Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakoń-
czoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także
rodzice - przygotowana dla nich broszura infor-
macyjna przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzy-
ściach wynikających z częstego odwiedzania
biblioteki. Projekt skierowany jest do dzieci w
wieku 3-6 lat.

Wyprawki Czytelnicze czekają do wyczerpa-
nia zapasów w Wypożyczalni dla Dzieci i Mło-
dzieży. Udział w projekcie jest całkowicie bez-
płatny.

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
11.12.2020r., godz. 14.47 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące podejrzenia spala-
nia odpadów w jednym z budynków przy
ulicy Okrężnej. Na miejscu patrol potwier-
dził duże zadymienie we wskazanym rejonie.
Zlokalizowano źródło dymu i przeprowa-
dzono kontrolę pod kątem spalanego w piecu

opału. Ustalono, że był to węgiel kamienny,
który w zależności od jakości może powodo-
wać większe lub mniejsze problemy z zanie-
czyszczaniem powietrza, jednak jest pali-
wem dopuszczonym do użytku w gospodar-
stwach domowych.

12.12.2020r., godz. 22.24 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące libacji alkoholowej w re-
jonie ulicy Grodzkiej. Skierowani na miejsce
funkcjonariusze szybko wyjaśnili biesiadni-
kom, że nie jest to właściwe miejsce do spo-
żywania alkoholu. Interwencję zakończono
wypisaniem mandatów karnych.

14.12.2020r., godz. 16.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od oficera dyżurnego KMP iż
w Świdnicy zaginęła starsza kobieta mogąca
mieć problemy z pamięcią. Podany rysopis
natychmiast przekazano patrolom straży
oraz operatorowi monitoringu wizyjnego. O
godzinie 17.10 do dyżurnego straży miej-
skiej zgłosiła się kobieta o wskazanym ryso-
pisie prosząc o pomoc. Informacja natych-
miast została przekazana do Komendy Po-
wiatowej Policji. Już po chwili na miejscu
pojawił się radiowóz Policji, który przywiózł
córkę zaginionej kobiety.

14.12.2020r., godz. 17.22
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od jednego z mieszkańców
Rynku dotyczące dekoracji świątecznej, któ-
ra intensywnie "mrugając" bezpośrednio w
okno zgłaszającego powoduje duży dyskom-
fort dla domowników. Strażnicy szybko roz-
wiązali ten dość nietypowy problem. Deko-
racja została przestawiona i nie świeciła w
okna skarżącego.

16.12.2020r., godz. 12.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny
z urazem głowy leżącego w rejonie skrzy-
żowania ulicy Długiej z Trybunalską. Na-
tychmiast na miejsce skierowano radiowóz
straży miejskiej oraz powiadomiono pogo-
towie ratunkowe. Mężczyzna w wieku
około 70 lat został zabrany do szpitala "La-

ciąg dalszy ze str. 5
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tawiec". Przypominamy, że w takich sytu-
acjach zgłoszenia należy bezwzględnie do-
konywać do Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego na numer 112. W przypadkach
zagrożenie życia czy też zdrowia każda
minuta może decydować o skuteczności
takiej interwencji.  

17.12.2020r., godz. 5.47 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące zakrwawionego
mężczyzny leżącego na klatce schodowej
jednego z budynków przy ulicy Żeromskie-
go. Na miejscu patrol potwierdził zgłoszenie.
Wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe
natychmiast przewiozło mężczyznę do szpi-
tala "Latawiec".

26.12.2020r., godz. 14.42 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkanki ulicy Waryń-
skiego z dość nietypową prośbą. Kobieta
wraz z mężem (oboje w bardzo podeszłym
wieku), prosili aby dostarczyć im żywność
przygotowaną przez ich córkę. Niestety po
rozmowie z córką okazało się, że jest to
niemożliwe, gdyż córka wraz z mężem prze-
bywają na kwarantannie. Starsze małżeń-
stwo nie pozostało jednak bez pomocy. Dy-
żurny skontaktował ich z wolontariuszami,
którzy w razie konieczności zadeklarowali
zrobienie zakupów.

30.12.2020r., godz. 1.15
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące poważnego zanie-
czyszczenie jezdni betonem na ulicy Meta-
lowców. Skierowany na miejsce patrol po-
twierdził zgłoszenie i ustalił sprawcę tego
zanieczyszczenia. Interwencję zakończono
pouczeniem, beton został uprzątnięty z dro-
gi.

30.12.2020r., godz. 16.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od kierowcy, który potrącił
psa na ulicy Kraszowickiej. Pies uciekł z
miejsca zdarzenia. Zgłaszający twierdził, że
jego pojazd nie jest uszkodzony, ale przypu-
szcza, że pies może być  ranny. Skierowany
na miejsce patrol zlokalizował zwierzę, które
faktycznie było poważnie ranne. Na miejsce
wezwano pracowników schroniska dla zwie-
rząt, którzy zaopiekowali się psem i zabrali
go do schroniska, gdzie została mu udzielona
stosowna pomoc.

www.expressem.eu www.expressem.eu

pałac nigdy nie został dokończony, a to, co
zachowało się do dzisiaj jest konsekwencją
porzucenia inwestycji. Podążamy wzdłuż
rzeki Pełcznicy, przecinamy ruchliwą ul.
Strzegomską na wysokości ronda i jedziemy
dalej prosto ulicami: Łączną, Ofiar Oświę-
cimskich, Sikorskiego, Mikulicza (tu warto
zatrzymać się na chwilę przy ruinach Ko-
ścioła Świętej Anny) oraz Długą. Na wyso-
kości parkingu przed przedsiębiorstwem
"Termet", przy ulicy Długiej 24, skręcamy w
prawo i wjeżdżamy szutrową drogą w las.
Znajdujemy się właśnie na terenie Książań-
skiego Parku Krajobrazowego, obejmujące-
go powierzchnię 3155 ha, który oprócz wa-
lorów przyrodniczych, skrywa dwie cieka-
we ruiny dawnych warowni. Położony w
południowo-wschodniej części "Stary
Książ" powstały pod koniec XVIII wieku
oraz XIII-wieczny Zamek Cisy. Dotrzemy
do niego za niespełna 3 kilometry, jeśli trzy-
mać będziemy się zielonego szlaku rowero-
wego (na pierwszym dużym rozwidleniu -
skręcamy w prawo pod górkę). Ruiny poło-
żone są po drugiej stronie niewielkiej rzeki.
Zamek zdobyć można tylko pieszo, dlatego
proponujemy chwilowo pozostawić rowery
na polanie przy drewnianych ławkach. Hi-
storia zamku związana jest ze Świdnickimi
Piastami: budowniczym zamku Bolkiem I
oraz jego wnukiem Bolkiem II, który ode-
brał zamek rycerzom-rabusiom a następnie
rozbudował i wzmocnił warownię. To zde-
cydowanie jedne z najciekawszych i najbar-
dziej urokliwych ruin na Dolnym Śląsku.
Powracamy tą samą trasą, gdy dotrzemy po-
nownie do dużego rozgałęzienia dróg, skrę-
camy w prawo, następnie na kolejnym roz-
widleniu w lewo i podążamy dalej na połud-
nie i południowy-wschód. Z terenu parku
wyjedziemy na Wałbrzyskim Podzamczu
przy Alei Podwale. Odnajdujemy ścieżkę
rowerową po drugiej stronie ulicy i podąża-
my nią przez kolejne 3 kilometry ulicami:
Charlesa de Gaulle’a i Wrocławską aż do
ronda na wyjeździe z Wałbrzycha. Uwaga!
Jeśli jeszcze nigdy nie odwiedziliśmy Za-
mku Książ, to teraz jest ku temu idealna

ciąg dalszy na str. 8
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31.12.2020r., godz. 17.41 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkanki Strzegomia.
Kobieta twierdziła, że jej mąż pozostawił w
toalecie Centrum Przesiadkowego Świdnica
Miasto walizkę z młotem udarowym, a nastę-
pnie wsiadł do busa i aktualnie dojeżdżał już
do Strzegomia. Na szczęście walizka leżała
w miejscu gdzie ją pozostawiono. Zguba tra-
fiła z powrotem w ręce roztargnionego po-
dróżnego.

31.12.2020r., godz. 22.02 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące grupy osób spożywają-
cych alkohol w szopce bożonarodzeniowej
w Rynku. Patrol potwierdził zgłoszenie. Tym
razem funkcjonariusze zakończyli tą inter-
wencję pouczeniem.

01.01.2021r. godz. 0.37 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkanki ulicy Czereś-
niowej dotyczące zakłócania spokoju przez
puszczanie głośnej muzyki za pośrednic-
twem sprzętu wystawionego na zewnątrz bu-
dynku. Skierowany na miejsce patrol po-
twierdził zgłosze-
nie. Tym razem in-
terwencję zakoń-
czono pouczeniem.

01.01.2021r. godz. 0.45
Dyżurny Stra ży
Miejskiej w Świdni-
cy otrzymał zgło-
szenie dotyczące
bezpańskiego psa
przebywającego na
klatce schodowej
budynku przy Placu
Piłsudskiego. Patrol
potwierdził zgło-
szenie. Przerażone
zwierzę prawdopo-
dobnie uciekło wła-
ścicielowi wystra-
szone wybuchami
fajerwerków. Pies
trafił do schroniska.
Na szczęście zapo-
biegliwy właściciel
zaczipował psa,
dzięki czemu już w
Nowy Rok zwierzę
wróciło do swego
opiekuna.

01.01.2021r.  godz.
12.40 

Dyżurny Stra ży
Miejskiej w Świdni-
cy otrzymał zgło-
szenie od mieszkań-
ca Rynku, iż z okien
swego mieszkania
widzi, że w siatce

zabezpieczającej kopułę wieży ratuszowej
zaplątał się jakiś ptak, który nie może się
uwolnić. Skierowani na miejsce strażnicy
potwierdzili zgłoszenie. Na miejsce ściąg-
nięto przedstawiciela zarządcy obiektu i pra-
cownika schroniska dla zwierząt. Operacja
uwolnienia ptaka była bardzo skomplikowa-
na, jednak o godzinie 15.00 udało się w koń-
cu uwolnić kawkę, która w związku z obra-
żeniami trafiła do schroniska dla zwierząt.

01.01.2021r. godz. 16.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie za stacji paliw przy ulicy
Szarych Szeregów o bezpańskim psie prze-
bywającym w tym rejonie. Strażnicy po-
twierdzili zgłoszenie. Na miejscu okazało
się, że był to pies rasy Husky. Pies ten rów-
nież trafił do schroniska dla zwierząt, ale
szybko wrócił do swego właściciela. W tym
przypadku do całej sytuacji doszło również z
powodu używania materiałów pirotechnicz-
nych w noc sylwestrową.

01.01.2021r. godz. 18.50 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie za stacji paliw przy ulicy
Esperantystów dotyczące bezpańskiego psa
przebywającego w tym rejonie. Była to ko-
lejna ofiara fajerwerków. I tym razem udało
się ustalić właściciela zwierzęcia.

01.01.2021r. godz. 19.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczącej mieszkanki ulicy
Stęczyńskiego, która spadła z wózka inwali-
dzkiego i sama przebywa w zamkniętym
mieszkaniu. Przybyli na miejsce strażnicy po

ciąg dalszy ze str. 7
okazja. Kierujmy się ścieżką rowerową pro-
sto, aż do pierwszego skrętu w lewo. To
jeden z największych i najsłynniejszych za-
mków w Polsce. Wybudowany pod koniec
XIII wieku przez Bolka I i Bolka II, dwu-
krotnie rozbudowany przez pruski ród Ho-
chbergów. Turystów przyciąga tu nie tylko
architektura i krajobraz, ale też fascynująca
i burzliwa historia zamku i jego właścicielki
- Księżnej Daisy.
Niezależnie od tego czy odwiedziliśmy za-
mek czy nie, ponawiamy podróż na wysoko-
ści ronda przy ul. Wrocławskiej i skręcamy
w ul. Wilczą mijając Palmiarnię w Lubiecho-
wie (jeden z najstarszych tego typu obiektów
w Polsce). Dwa kilometry dalej czeka nas
najtrudniejszy fragment trasy - mocno pod
górę na wyboistym i kamienistym podłożu.
Na szczęście to tylko 600 metrów. Dociera-
my do Mokrzeszowa, na wysokości owczar-
ni skręcamy w lewo, po czym przedostajemy
się na drugi koniec wsi (przecinając po dro-
dze ruchliwy fragment drogi wojewódzkiej
nr 35). Na pierwszym skrzyżowaniu Miliko-
wicach skręcamy w prawo kierując się na
Komorów. Nad malowniczym Komoro-
wskim Zalewem proponujemy zrobić ostat-
ni przystanek. Do Świdnicy powracamy od
strony Witoszowa Dolnego.

źródło: um.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
ciekawe miejsca i zabytki

Mokrzeszów
Po południowej stronie drogi Wrocław -
Świebodzice rozciąga się rozległe założenie
palacowo-parkowe. Zespół stanowił nie-
gdyś rezydencję właścicieli Dolnego Mo-
krzeszowa rodu von Gellhorn.
Zespół założony został na planie regularnym
zbliżonym do prostokąta. Zachowany jest
dawny, osiowy układ przestrzenny, nawią-
zujący do barokowych założeń pałacowych
enire cour etjardin. Do pałacu od drogi wie-
dzie aleja kasztanowców. Rezydencja
wzniesiona została w drugiej połowie XIX
wieku na starszych, prawdopodobnie z prze-

http://www.bojero.com.pl


rozpoznaniu sytuacji wezwali straż pożarną.
Niestety nie było możliwości wejścia do za-
mkniętego mieszkania bez wyważania
drzwi. W związku z powyższym na miejsce
wezwano ślusarza, który otworzył drzwi roz-
wiercając zamek. Kobiecie udzielono sto-
sownej pomocy i przekazano opiekunce.

01.01.2021r. godz. 23.32
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego męż-
czyzny chodzącego w bieliźnie po klatce
schodowej budynku przy ulicy Zamenhofa.
Skierowany na miejsce patrol potwierdził
zgłoszenie. Mężczyzna pamiętał jedynie
swoje imię i nazwisko, nie pamiętał gdzie
mieszka. Strażnicy ustalili jego miejsce za-
mieszkania, gdzie został przewieziony i
przekazany żonie.

02.01.2021r. godz. 11.42 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie z terenu zakładu przemysło-
wego przy ulicy Kazimierz Odnowiciela do-
tyczące bezpańskiego psa. Na miejsce skie-
rowano patrol straży miejskiej. Pies trafił do
schroniska, gdzie po odczytaniu danych z
czipa ustalono jego właściciela. Była to ko-
lejna ofiara sylwestrowej nocy.

02.01.2021r. godz. 16.35
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżące-
go w bramie na ulicy Matejki i skarżącego się
na ból serca. Natychmiast skierowano tam
patrol straży miejskiej i wezwano pogotowie
ratunkowe. Na miejscu strażnicy zastali zna-
nego z wcześniejszych interwencji bezdo-
mnego, który uskarżał się na silne bóle w
okolicach klatki piersiowej. Po przybyciu
pogotowia ratunkowego mężczyzna oświad-
czył, że nic mu nie jest, chciał tylko pojechać
do szpitala, ale już się rozmyślił. Medycy

odjechali z miejsca zdarzenia, natomiast
strażnicy skierują w tej sprawie wniosek o
ukarania w związku z naruszeniem norm art.
66.  1 Kodeksu wykroczeń. (Kto, chcąc wy-
wołać niepotrzebną czynność, fałszywą in-
formacją lub w inny sposób wprowadza w
błąd instytucję użyteczności publicznej albo
organ ochrony bezpieczeństwa, porządku
publicznego lub zdrowia). Za czyn ten grozi
kara aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny do 1500 zł.

04.01.2021r. godz. 15.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące spalania odpadów
w jednym z budynków na ulicy Łużyckiej.
Strażnicy dokonali kontroli paleniska oraz
składowiska opału. Stwierdzono, że w piecu
spalany jest wyłącznie węgiel kamienny , a
do rozpałki używane jest drewno.

05.01.2021r. godz. 22.45 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny w szla-
froku, który przebywał w rejonie Placu
Grunwaldzkiego. Skierowany na miejsce pa-
trol potwierdził zgłoszenie. Strażnicy stwier-
dzili, że osoba ta ma problemy z pamięciom.
Udało się jednak ustalić jego miejsce zamie-
szkania. Mężczyzna został przekazany żo-
nie.

***
Pewnej cichej nocy do szopki bożonarodze-

niowej ustawionej w Rynku przybieżeli goście.
Nie byli to jednak ani pastuszkowie ani trzej

królowie.
Tej cichej, spokojnej

nocy nad bezpieczeń-
stwem naszego miasta
czuwał operator monito-
ringu miejskiego. W
związku z zamknięciem
lokali gastronomicznych,
szczególnie w godzinach
nocnych ruch pieszych
jest zdecydowanie mniej-
szy. Uwagę operatora
monitoringu zwróciła
grupa osób wyjątkowo
zainteresowana szopką
bożonarodzeniową usta-
wioną w Rynku. Nie by-
łoby w tym nic złego,
gdyby nie pomysł wej-
ścia do szopki i dokona-
nia tam konsumpcji przy-
niesionych ze sobą napo-
jów. Już po dwóch minu-
tach biesiada została
przerwana przez przy-
były na miejsce patrol
straży miejskiej. Tym
razem interwencja za-
kończyła się poucze-
niem sprawców o nie-
właściwym zachowania
i niestosowaniu się do
obowiązku zakrywania
ust i nosa w związku z
pandemią.

info:
 www.sm.swidnica.pl
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łomu XVII i XVIII wieku, fundamentach,
przebudowana w latach 60. XX wieku.
Obecny budynek wzniesiony został na pla-
nie prostokąta, z ryzalitem na osi fasady,
dwukondygnacyjny z użytkowym podda-
szem, kryty dachem płaskim. Sylwetka bu-
dowli z wystrojem elewacji utraconym w
czasie XX wiecznej przebudowy została
uwieczniona na litografii z albumu Duncke-
ra. Zabudowania gospodarcze i oficyny mie-
szkalne usytuowane są symetrycznie po
wschodniej i zachodniej stronie dziedzińca.
Na osi założenia usytuowana jest budowla
pałacowa. Od południa do pałacu przylega
założony na regularnym, prostokątnym
kształcie park otoczony murem z centralną
polaną, czytelnym do dziś regularnym ukła-
dem ścieżek oraz cennymi nasadzeniami.
Park mógł zostać założony w końcu wieku
XVIII lub na początku XIX w. Na litografii
z albumu Dunckera widoczny jest również
znajdujący się na terenie parku budynek
oranżerii.
Szpital zakonu kawalerów maltańskich pro-
wincji śląskiej mieścił się w budynku wznie-
sionym w latach 1860-1880 roku na rzucie
wydłużonego prostokąta, którego elewacje
licowane dwukolorową cegłą, krytym da-
chem czterospadowym. Kaplica połączona
od zachodu z głównym budynkiem została
spalona. Założenie pozbawione jest obecnie
użytkownika. Monumentalny budynek szpi-
tala zakonu kawalerów maltańskich usytuo-
wany jest na wysokiej skarpie przy skrzyżo-
waniu drogi Świdnica-Świebodzice, po jej
południowej stronie. Skarpa wzmocniona
jest od wschodu i od południa murem opo-
rowym. Teren przy szpitalny zajmuje parcelę
wydzieloną z majątku. Budynek szpitala sta-
nowi istotną dominantę krajobrazową i
architektoniczną.

***
Kościół filialny p.w. Św. Jadwigi - Kapelle
wzmiankowany był po raz pierwszy w 1268
roku jako filialny kościoła w Pełcznicy.
Budowla obecna wzniesiona została w XIV
wieku, restaurowana na przełomie XIX i XX
wieku, remontowana w 1965 roku. Kościół
jest murowany z kamienia, jednonawowy, z
prostokątnym prezbiterium, od południa do-
stawiona została kwadratowa wieża, w wy-
ższych kondygnacjach przechodząca w
ośmiobok, kryta hełmem. 
Budowla w całości kryta jest sklepieniem
sieciowym (nawiązującym do sklepienia fa-
ry w Świdnicy - data na chórze 1517 r.
podana w inwentarzu Lutscha może odnosić
się do przesklepienia budowli). Fasada za-
chodnia zwieńczona jest późnogotyckim
szczytem sterczynowym.

Lutomia Dolna
Kościół parafialny Przemienienia Pańskie-
go, wzmiankowany w 1318 roku w rejestrze
czynszowym Gabriela z Rimini, fundowany
był w I połowie XIV wieku przez braci Chri-
stiana i Heinricha Atze auf Stoschendorf i
Petzolda von Betschow auf Kupfersdorf.
Źródła podają także informację o dotacji z
1348 roku. Obecna budowla wzniesiona zo-

www.expressem.eu
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GMINA ŚWIDNICA
WZROST WYSOKOŚCI

ŚWIADCZENIA
PIELĘGNACYJNEGO W 2021 ROKU 

Informujemy,  że  na   podstawie  art.  17
ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz.
111), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Ro-
dziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada
2020 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęg-
nacyjnego w roku 2021 (M.P. 2020 poz. 1031)
ogłasza się, że wysokość świadczenia pielęgna-
cyjnego począwszy od 1 stycznia  2021 r. wynosi
1971,00 zł.
◆ Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w

roku 2020 r. - 1 830,00 zł;
◆ Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w

roku 2021 r. - 1 971,00 zł (141,00 zł wzrost).

WAŻNE INFORMACJE DLA KÓŁ
GOSPODYŃ WIEJSKICH, KTÓRE 

W 2020 ROKU OTRZYMAŁY
DOTACJĘ Z ARMiR

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich,
które w 2020 roku otrzymały z Agencja Restru-
kturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinanso-
wanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z
dotacji.

Wnioski KGW o wsparcie ich działalności
Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 wrześ-
nia 2020 r. Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW
mogły zostać wydane na realizacje zadań nało-
żonych na koła w ustawie, czyli na:
◆ prowadzenie działalności społeczno-wycho-

wawczej i oświatowo-kulturalnej w środowi-
skach wiejskich;

◆ rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspiera-
nie przedsiębiorczości kobiet;

◆ działanie na rzecz poprawy warunków życia
i pracy kobiet na wsi;

◆ rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokal-
nej i regionalnej;

◆ reprezentowanie środowiska kobiet wiej-
skich przed administracją.
Do końca ubiegłego roku KGW miały czas

na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji.
Teraz pora na złożenie sprawozdania. Należy to
zrobić do końca stycznia br. w biurze powiato-
wym ARiMR właściwym dla miejsca działania
KGW.

Więcej informacji (w tym wzory sprawoz-
dań) na stronie: www.arimr.gov.pl i pod nume-
rem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZŁOŻENIA
DEKLARACJI PODATKOWYCH NA
2021 ROK DLA OSÓB PRAWNYCH

Przypominamy o obowiązku złożenia przez
osoby prawne deklaracji na podatek rolny i leśny
do 15 stycznia, na podatek od nieruchomości od
osób prawnych do 31 stycznia, a na podatek od
środków transportowych do 15 lutego 2021 roku.

Terminy płatności I raty podatków dla osób
prawnych oraz spółek nieposiadających osobo-
wości prawnej:
◆ podatek leśny - do 15 stycznia 2021 r.

◆ podatek od nieruchomości - do 31 stycznia
2021 r.

◆ podatek od środków transportowych - do 15
lutego 2021 r.

◆ podatek rolny - do 15 marca 2021 r.
WZORY FORMULARZY DOSTĘPNE NA

http://bip.gmina.swidnica .pl/start/prawo-lokal-
ne/podatki-i-oplaty-lokalne/wzory-formularzy
-do-wymiaru-i-poboru-podatkow/99-wzory-for
mularzy-do-wymiaru -i-poboru-podatkow

NOWE STAWKI PODATKOWE 
W 2021 ROKU 

W roku 2021 obowiązywać będą nowe sta-
wki podatkowe. Natomiast wzory informacji i
deklaracji podatkowych na rok 2021 pozostają
bez zmian.

W 2021 r. podatek rolny wynosi:
- 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego grun-

tów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q
żyta),

- 292,75 zł od 1 ha gruntów pozostałych
(równowartość 5 q żyta).

Podatek rolny oblicza się według średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprze-
dzających kwartał poprzedzający rok podatko-
wy. Średnia cena skupu żyta wyniosła 58,55 zł
za 1 dt (tj. q - kwintal).

Podatek leśny w 2021 r. wynosi 43,30 zł od
1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m3
drewna, obliczana według średniej ceny sprzeda-
ży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pier-
wsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok
podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za
pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84
zł za 1 m3.

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 r.
dostępne są na:

http://bip.gmina.swidnica.pl/component/at
tachments/download/7989

Stawki podatku od środków transportowych
na 2021 r. dostępne są na:

http://bip.gmina.swidnica.pl/component/at
tachments/download/7988

Wzory formularzy dostępne są na:
http://bip.gmina.swidnica .pl/start/prawo-lo-

kalne/podatki-i-oplaty-lokalne/wzory-formular
zy-do-wymiaru-i-poboru-podatkow/99-wzory-
formularzy-do-wymiaru -i-poboru-podatkow

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplat
y-lokalne/formularze/ (CZĘŚĆ FORMULA-
RZY W WERSJI ONLINE)

W GMINIE ŚWIDNICA PRZYBYŁO
MIESZKAŃCÓW! 

Początek nowego roku to czas podsumowań.
Zgodnie z danymi, przekazanymi przez biuro
meldunkowe Urzędu Gminy Świdnica, przy-
gotowaliśmy dla Państwa garść ciekawostek, na
temat zmian w liczbie ludności zamieszkującej
naszą gminę.

Liczba mieszkańców zameldowanych na sta-
łe, względem roku poprzedniego, w roku 2020
wzrosła o 91. (w 2019 r. - 16 864 mieszkańców,
w 2020 r. - 16 955 mieszkańców).

Wśród w/w 16 955 osób zameldowanych w
gminie Świdnica jest 8 620 kobiet (o 72 więcej
niż w roku poprzednim), oraz 8 335 mężczyzn (o
19 więcej niż w roku poprzednim).  

Miejscowością, którą w 2020 roku najczę-
ściej wybierano na miejsce swojego stałego za-
mieszkania, jest Pszenno (tutaj przybyło aż 93
mieszkańców). Druga najchętniej zamieszkała
miejscowość to Witoszów Dolny (o 51 więcej
mieszkańców). Na trzecim miejscu znajdują się
Burkatów i Słotwina (w obu miejscowościach o
17 mieszkańców więcej). Największą migrację
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stała ok. 1476 roku, przebudowywana w
latach 1613 i 1689, restaurowana w latach
1903 i 1959. Kościół jest orientowany, salo-
wy z kwadratowym prezbiterium nakrytym
sklepieniem krzyżowo-żebrowym, kryty da-
chem dwuspadowym z sygnaturką nad kor-
pusem nawy. Nad nawą znajduje się malo-
wany, drewniany strop, stalle i ambona z
końca XVII wieku, na ścianie herbowy na-
grobek Petzolda de Betsch (zm. 1350).

Lutomia Górna
Kościół znajdujący się w części Dolnej Lu-
tomii został odebrany ewangelikom w 1654
roku. Lutomia, która była majątkiem miasta
Świdnicy, otrzymała królewską koncesję na
budowę zboru ewangelickiego w 1741 roku.
10 czerwca tegoż roku inspektor Scharf ze
Świdnicy wygłosił inauguracyjne kazanie w
miejscu wybranym pod budowę. 29 lipca
1742 roku odbyło się w nowym zborze pier-
wsze nabożeństwo. Pierwszym pastorem był
Kari Friederici. Według rysunku Wernhera z
1748 roku była to budowla o trzech nawach,
wzniesiona w konstrukcji szachulcowej. Już
w 1848 roku znajdowała się w złym stanie
technicznym. Od zachodu sąsiadowała ze
zborem plebania (po przebudowach do dziś
zachowany jest budynek uwieczniony na ry-
sunku Wernhera z pół. XVIII w.). Murowana
wieża (z trzema wieżami i zegarem) dobu-
dowana została do odnowionego kościoła
krytego dachem gontowym w 1857 roku.
Kościół ewangelicki rozebrany został w
1955 roku. Zachowana wieża o kwadratowej
podstawie, na wysokości III kondygnacji
przechodzi w oktogon. Obecnie pełni fun-
kcje magazynowe.

źródło: gmina.swidnica.pl

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

AKADEMIA ROZWOJU TALENTÓW:
sesja live Świdnickich Recenzji Muzycz-
nych [PREMIERA ON-LINE]
22 stycznia 2021, godz.20:00 - 21:00
Miejsce: on-line, organizator: Świdnicki
Ośrodek Kultury

Młodzi adepci sztuki wokalnej świdnickiej
Akademii Rozwoju Talentów, pod okiem
instruktorów i Iwony Kuśnierz (DSW) przy-
gotowali 11 coverów. Śpiewali: Anna Gali-
cka, Artur Pojasek, Jakub Panas, Julia Du-
dek, Karol Cajzer, Laura Panas, Milena Szy-
mula, Oliwia Walicka, Oliwia Witkowska,
Tosia Janicka, Wiktoria Burek, Wiktoria
Fiałka a towarzyszył im wrocławski zespół
w składzie: Aleksander Klewaczew (gitar),
Bartłomiej Klimek (perkusja), Marek Ko-
morowski (bas), Olek Miśkiewicz (instru-
menty klawiszowe).
Repertuar ich sesji to utwory z płyt, których
recenzje w większości były nagradzane w
konkursie Świdnickich Recenzji Muzycz-
nych.
Nagranie odbyło się w niedzielę 13 grudnia
w sali teatralnej ŚOK. Premiera on-line au-
dio i wideo już 22 stycznia m.in. na platfor-
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ludności odnotowano natomiast w Grodziszczu i
Niegoszowie (w obu miejscowościach o 21 osób
mniej).  

W minionym, 2020 roku, na świat przyszło
149 nowych mieszkańców gminy Świdnica. Naj-
większą liczbą noworodków poszczycić się mo-
że Pszenno (23 dzieci). Drugie miejsce na "pod-
ium" zajmuje Mokrzeszów (10 dzieci), a trzecie
Bystrzyca Górna, Jakubów i Witoszów Dolny (w
każdej z miejscowości  9 dzieci).

Imionami, które były
najczęściej nadawanymi
niemowlakom w 202 roku,
są wśród dziewcząt Zuzan-
na, Zofia, Hanna; wśród
chłopców Szymon, Jan,
Antoni. Również często
występującymi imionami
są Lena, Julia, Maja, Alicja,
Laura, Maria, Antonina
oraz Filip, Aleksander,
Kacper, Franciszek, Miko-
łaj, Leon i Jakub.

OD 1. STYCZNIA
ZMIANA CEN

BILETÓW
AUTOBUSOWYCH 

W imieniu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego w Świdnicy,
które świadczy usługi
transportowe od lat także na terenie gminy Świd-
nica, informujemy, że wraz z rozpoczęciem się
nowego roku, zmieniły się ceny biletów dla pa-
sażerów autobusów.

MPK informuje także, że jeśli komuś zalega-
ją w portfelu bilety kupione w ubiegłym roku to

nie musi ich wyrzucać. W biletomacie ulicznym
- na razie tylko przy pl. św. Małgorzaty, ul. Ko-

pernika, ul. Pobożnego i na ul. Muzealnej - wy-
starczy dokupić bilet o cenie równej różnicy po-
między starą i nową opłatą za przejazd MPK.
Kolejne biletomaty mają zostać uruchomione
niebawem.
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mach Youtube, Facebook, Spotify, Tidal i
wielu innych.

RECENZJE MUZYCZNE: najlepsze pol-
skie płyty [KONKURS]
29 stycznia 2021

Już po raz 6 pytamy Was: JAKICH ARTY-
STÓW CHCIELIBYŚCIE ZOBACZYĆ
W ŚWIDNICY? Odpowiedzi w formie re-
cenzji płyt wysyłajcie mailowo do 29 sty-
cznia 2021. Na 10 najlepszych autorów
czekają m.in. nagrody finansowe z puli
1000 zł a artystów zaprezentowanych w
najciekawszych tekstach zaprosimy do
nas! W poprzednich edycjach nadesłali-
ście ponad 100 tekstów, nagrodziliśmy fi-
nansowo 50 z nich a 16 zaowocowało kon-
certami.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
1. wybierz płytę polskiego artysty (wydaną
w latach 2019-2020),
2. napisz recenzję tej płyty,
3. wyślij ją do 29 stycznia 2021 (włącznie) i
czekaj na wyniki.

REGULAMIN: https://sok.com.pl/wp-con-
tent/uploads/2020/12/REGULAMIN-kon
kursu-na-recenzj%C4%99-p%C5%82yty-
2021.pdfciąg dalszy na str. 12
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NOWY RADIOWÓZ 
DLA POSTERUNKU POLICJI 

W SŁOTWINIE
Flota Komendy Powiatowej Policji w

Świdnicy powiększyła się o dwa nowe radio-
wozy. Trafiły one do Komisariatu Policji w
Strzegomiu oraz Posterunku Policji w Słotwi-
nie. Samochody te będą niewątpliwie znacz-
nym wzmocnieniem technicznym w codzien-
nej służbie funkcjonariuszy na rzecz bezpie-
czeństwa.

Radiowozy posiadają najnowocześniejsze
wyposażenie ułatwiające pracę policjantów oraz
zwiększające bezpieczeństwo podczas użytko-
wania. Pozyskanie nowoczesnych pojazdów by-
ło możliwe dzięki współpracy z władzami samo-
rządowymi, które w połowie sfinansowały ich
zakup. Druga część środków pochodziła z budże-
tu policji.

W flocie Posterunku Policji w Słotwinie po-
jawił się  SUV Hyundai Tucson. Wyposażony
jest w benzynowy silnik 1.6 T-GDI o mocy 177
KM. Pozwoli on na dotarcie do każdego miejsca
na terenie gminy, co bezpośrednio przełoży się
na sposób i jakość  realizowanych zadań na rzecz
bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Powstanie Posterunku Policji w Słotwinie
było odpowiedzią na potrzeby mieszkańców
gminy Świdnica i poprawę bezpieczeństwa
publicznego na terenie 33 sołectw. Z pewno-
ścią nowy radiowóz  przyczyni się do tego, by
policjanci jeszcze skuteczniej mogli służyć na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszych
miejscowości. Życzę bezpiecznych służb, du-
żo zdrowia, wszelkiej pomyślności w Nowym
2021 Roku, a także tego aby wróciło zaufanie
społeczeństwa do policji - mówiła wójt gminy
Teresa Mazurek .

Kluczyki do radiowozu, wraz z życzeniami
bezawaryjnej eksploatacji, uroczyście prze-
kazali funkcjonariuszom wójt gminy Świd-
nicy Teresa Mazurek wraz zastępcą Bartło-
miejem Strózikiem i wiceprzewodniczącym
Rady Arkadiuszem Piasecznym. W uroczy-
stym przekazaniu uczestniczyli także zastę-
pca Komendanta Powiatowego Policji w
Świdnicy mł. insp. Jarosław Nowaczyk, Na-
czelnik Wydziału Prewencji podinsp. Przemy-
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ciąg dalszy ze str. 11
W 2020 roku nie udało nam się zrealizować
planowanych koncertów i spotkań z muzy-
kami, ale dzięki temu rozwinęliśmy Świd-
nickie Recenzje Muzyczne w nowym kie-
runku. Zaprosiliśmy do współpracy lokal-
nych wokalistów i instrumentalistów, którzy
w grudniu w sali teatralnej nagrali specjalne
"sesje live" z repertuarem z płyt, które recen-
zowaliście w poprzednich edycjach naszego
konkursu.

STRONA PROJEKTU:
www.sok.com.pl/recenzje

LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ [spektakl]
12 lutego 2021, godz.18:00
Wstęp: 85 zł, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica

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

LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ - komedia dla
dorosłych
Czy marzyliście kiedykolwiek o partnerze
idealnym? Chcielibyście móc na bieżąco
zmieniać jego cechy, dopasowując go do
swoich oczekiwań? Czy ucieszylibyście się,
gdyby ta wyśniona druga połówka sama Was
odnalazła? Jeżeli odpowiedzieliście "tak!"
na którekolwiek z powyższych pytań, to za-
praszamy na "Listę męskich życzeń". Prze-
zabawną komedię, w której nic nie wydaje
się być oczywistym, zaś wszystko jest abso-
lutnie upragnionym!
Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzy-
muje od swojego przyjaciela nieoczekiwa-
ny prezent urodzinowy, który wprowadzi
wiele zamieszania do życia przyjaciół. Ża-
den z nich jednakowoż nie śmiał nawet
przypuszczać, jak ta bajka się rozwinie. A
takiego zakończenia nikt by się nie spo-
dziewał!

Obsada (wymiennie): 
Bill - Artur Barciś / Waldemar Obłoza  
Leon - Kacper Kuszewski / Krzysztof Wie-
szczek
Justine - Urszula Dębska / Aneta Zając
Twórcy:
Autor: Norm Foster  
Tłumaczenie: Mirosław Połatyński  
Reżyseria: Artur Barciś
Produkcja: Impulsive Art
Muzyka: Ygor Przebindowski  
Scenografia: Magdalena Michalska
Kostiumy: Cynthia Kaszyńska oraz Cynthia
Kuźniak 
Czas trwania spektaklu: 120 min z przerwą.
Bilety grupowe oraz informacja odnośnie
spektaklu tel. 570 666 140



13www.expressem.eu www.expressem.eu

sław Siwiak oraz kierownik Posterunku Policji w
Słotwinie asp. szt. Tomasz Zdeb a także dzielni-
cowi posterunku.

ZDOBYLI 
KOLEJNE STOPNIE 

AWANSU ZAWODOWEGO
W grudniu troje nauczycieli gminnych szkół,

po zakończeniu stażu, złożeniu sprawozdania z
realizacji planu rozwoju zawodowego oraz uzy-
skaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela
mianowanego i wszyscy zdali ten egzamin uzy-
skując awans zawodowy. Na potwierdzenie tego
faktu wójt Teresa Mazurek wręczyła nowo mia-
nowanym nauczycielom akty mianowania, a na-
uczyciele, w obecności dyrektorów swoich
szkół, złożyli uroczyste ślubowanie.

Akty mianowania otrzymali:
Pani Katarzyna Olejnik - nauczycielka edu-

kacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej
im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym,

Pani Marta Siekierka - nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej wSzkole Podstawowej im. M.
Kopernika w Pszennie,

Pan Patryk Dębowczyk - nauczyciel wycho-
wania fizycznego w Szkole Podstawowej im. M.
Kopernika w Pszennie.

Pani Wójt pogratulowała nauczycielom
uzyskania awansu zawodowego oraz życzyła
sukcesów w dalszej pracy zawodowej. Słowa
uznania i gratulacje otrzymał także dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Pszennie, pan Tadeusz Szarwaryn. Na wnio-
sek Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dyrektor
placówki oświatowej w Pszennie został w tym
roku wyróżniony tytułem HONOROWY PRO-
FESOR OŚWIATY. Na Dolnym Śląsku, tym
najwyższym wyróżnieniem przyznawanym
nauczycielom od 2008 roku zostało uhonoro-
wanych 2 pedagogów, a wśród nich pan Tade-
usz Szarwaryn.

NOWY SPRZĘT
KOMPUTEROWY 

DLA PRZEDSZKOLI 
Gmina Świdnica została laureatem programu

dobrosąsiedzkiego "WzMOCnij swoje otocze-
nie" organizowanego przez Polskie Sieci Ele-
ktroenergetyczne. Dzięki otrzymanemu granto-
wi zakupiono sprzęt komputerowy dla przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w gminie Świdnica.

W ramach projektu "Cyfrowe przedszkola-
ki" gmina Świdnica kupiła laptopy, które zostały
przekazane do sześciu placówek przedszkol-
nych. To bardzo ważne udogodnienie w czasie
trwającej pandemii. Sprzęt posłuży nauczycie-
lom do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz
bieżących kontaktów z rodzicami dzieci. Po
przywróceniu zajęć stacjonarnych laptopy będą
wykorzystywane jako pomoce naukowe w zaję-
ciach rozwijających umiejętności cyfrowe przed-
szkolaków.

Konkurs "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 oraz finansowe wsparcie w ich wdro-
żeniu w gminach, na terenie których jest zlokali-

zowana lub budowana infrastruktura przesyło-
wa.

Na terenie gminy Świdnica PSE realizują
projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Miku-
łowa - Świebodzice, która jest niezbędna dla
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii ele-
ktrycznej do odbiorców w południowo-zachod-
niej Polsce.

Szczegółowe informacje o programie
"WzMOCnij swoje otoczenie" można znaleźć
na stronie internetowej programu, pod adre-

sem: www.wzmocnijotoczenie.pl.

DROGA DOJAZDOWA 
DO GRUNTÓW ROLNYCH

NIEGOSZÓW-PANKÓW
 NA FINISZU

Dobiegają końca prace związane z realizacją
drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku
między Niegoszowem a Pankowem. To kolejna
w tym roku inwestycja dofinansowania z budżetu
Województwa Dolnośląskiego (FOGR).

W ramach zadania wykonano nawierzchnię
asfaltową o długości 2,5km. Obecnie trwają je-
szcze czynności związane z wykonaniem pobo-
czy, rowów przydrożnych oraz porządkowaniem
terenu.  Zakończenie prac zaplanowano na poło-
wę stycznie przyszłego roku.

Wartość zadania wynosi 918 000 zł, w tym
dofinansowanie z dotacji celowej budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego wynosi 543 900 ,00 zł.

Wykonawcą robót była firma STRABAG In-
frastruktura Południe Sp. z o.o.

Dla przypomnienia.
W latach 2016 - 2019 r. w ramach dotacji z

budżetu Województwa Dolnośląskiego przebu-
dowano 5 dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych, tj. w Witoszowie Dolnym, Bystrzycy Do-
lnej, Słotwinie oraz w Burkatowie. Ponadto w
tym roku droga w Bojanicach zyskała asfaltową
nawierzchnię na odcinku 453 m. z dofinansowa-
niem na poziomie 88,2 tys. zł.  z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.

DOBIEGŁY KOŃCA 
PRACE PRZY REMONCIE 
DROGI W BOJANICACH

Zakończyły się prace przy remoncie drogi w
Bojanicach. Całkowita wartość projektu to
ponad 271 tys. zł, w tym 88,2 tys. stanowi dofi-
nansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych (FOGR).

W ramach prac przy tej inwestycji  wykona-
no jezdnię z  wydzielonym pasem asfaltowym o
szerokości 3,0 - 4,5 m i długości 453,3 m. Dodat-
kowo na odcinkach tej drogi powstały korytka
ściekowe, których zadaniem jest odprowadzanie
nadmiaru wody. Ponadto w ramach zrealizowa-
nej inwestycji, dbając o bezpieczeństwo miesz-
kańców, w obrębie skrzyżowania z drogą powia-
tową, wykonany został fragment chodnika z ko-
stki betonowej.

i

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

Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny,
być może nawet ważniejszy od końca. Choć
dobrze, gdy koniec jest równie miły jak po-
czątek. Zatem ważne, by dobrze zacząć. Bał-
troczyk zaczyna niebanalnie od: "Dobry
wieczór Państwu, nazywam się Piotr Bałtro-
czyk i jestem atrakcją, a Wy jesteście dla
mnie atrakcją, bez Was czułbym się jak w
domu, samotny i niepotrzebny".
To właściwie jedyny powtarzalny fragment
wieczoru, w którym macie szansę uczestni-
czyć. Co nastąpi po: "Dobry wieczór Pań-
stwu",  jest również zagadką dla Bałtroczy-
ka.
Inwigilowany przez nadobną dziennikarkę
(a jest na nadobność wrażliwy) przyznał kie-
dyś, że ma głowie jakieś 7 godzin monologu
i nieustanną zagadką jest dla niego, co wy-
bierze z tajemnych szufladek umysłu Bałtro-
czyk Estradowy.
Są wciąż dla siebie zagadką, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz większym przekona-
niem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mięczaków.
Z BE - jak uprzejmy był się wyrazić Janusz
Grzywacz - "słowa sypią się jak gówno z
barana".
BZ zazwyczaj milcząc okupuje przytulny
kącik w rogu, oddając się lekturze bądź na-
łogom, lub usiłując bezskutecznie oddać się
nadobnej dziennikarce, by w końcu jednak
wybrać nałóg, lekturę, czy gitarę.
Rządy zmieniają się, rozpada się Unia, a na tym
tle Bałtroczyk jawi się jak oaza stabilności.
Nie zmienia się od lat jego negatywny
stosunek do garniturów, które traktuje jak
zawodowe zło konieczne. Stały jest też
bałwochwalczy stosunek do ciężkich mo-
tocykli, które ujeżdża w długich trasach.
Wielbi obrazy Jana Stanisławskiego i
akustyczne gitary ze szlachetnego drew-
na, których twórcy też byli Mistrzami.
Wiele jest rzeczy, które Bałtroczyka inte-
resują . Od budownictwa drewnianego na
Warmii ukochanej, przez nowe techniki
szpachlowania, do przystawek w Teleca-
sterach.
Zobaczcie, co się przydarzyło Bałtroczykowi,
od czasu Waszego ostatniego z Nim spotka-
nia.
Wszystko jest inspiracją
Tak powstają wciąż nowe fragmenty naro-
dowej epopei 
Posłuchajcie proszę kolejnej wersji opowie-
ści Piotra Bałtroczyka  .
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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 Ktoś z Twojego otoczenia będzie się
dziwnie zachowywał. Wyjaśnienie tej sytuacji
przyjdzie z trudnością. Musisz po prostu być
cierpliwy i nie naciskać. To delikatna sprawa.
W sferze finansów czeka Cię jakaś niespo-
dzianka. Trudne zadania wykonaj w środę,
gdyż w tym dniu gwiazdy będą Ci sprzyjały.
BYK W sprawach uczuć wiele się wydarzy.
Pojawią się jakieś nieporozumienia, które jed-
nak szybko wyjaśnicie. Skłoni Cię to do my-
ślenia nad swoim związkiem. Postanowisz coś
zmienić w Waszym życiu. Będziesz zadowo-
lony ze  swoich osiągnięć w pracy. Twoja po-
zycja się umocni, pojawi się szansa na dodat-
kowe zarobki.
BLIŹNIĘTA Spotkasz znajomą kobietę, któ-
ra w rozmowie z Tobą, zasieje ziarno niepoko-
ju. Może nie warto martwić się na zapas. Lu-
dzie czasami wyolbrzymiają pewne sprawy.
Skoncentruj się na tym, czego możesz być
pewien. Bardzo dobrze ułożą się sprawy do-
mowe, szczególnie te, o które ostatnio się oba-
wiałeś.

RAK W tym tygodniu postaraj się unikać ry-
zyka w sprawach zawodowych. Możesz wiele
zyskać, ale jeszcze więcej stracić. Przeczekaj
do następnego tygodnia i obserwuj rozwój
wydarzeń. Wyciągniesz wnioski, które po-
zwolą podjąć właściwe decyzje. Sytuacja fi-
nansowa bez zmian. Zrezygnuj ze zbędnych
wydatków.
LEW W pracy zawodowej powieje nudą. Co-
dziennie te same zadania i żadnych szans na
jakieś nowe wyzwania i podwyżkę. Będziesz
teraz skoncentrowany na sprawach rodzin-
nych. Weźmiesz udział w jakiejś ważnej roz-
mowie z bliskimi. Trzeba będzie podjąć pew-
ne zobowiązania, aby ze spokojem patrzeć w
przyszłość. Ktoś czeka na to, że się odezwiesz.
PANNA Powinieneś zatroszczyć się o siebie i
swoje zdrowie, gdyż zagraża Ci jakaś infekcja.
Ciągłe zabieganie, brak czasu na odpoczynek,
już wkrótce może bardzo Ci zaszkodzić. W
najbliższych dniach uda Ci się rozwiązać
część problemów finansowych. Pojawią się
przed Tobą nowe możliwości. Postaraj się nie
przegapić okazji na podratowanie finansów.
WAGA Bacznie przyjrzyj się poczynaniom
swojego partnera. Coś knuje za Twoimi pleca-
mi, bądź stara się przed Tobą ukryć jakieś
swoje błędy. Razem powinniście znaleźć roz-
wiązanie problemu. W pracy spotkasz się z
ogromną życzliwością kogoś, kto wydawał się
być Twoim rywalem. Być może przerodzi się
to w prawdziwą przyjaźń.
SKORPION Powinieneś bardziej uwierzyć w
swoich bliskich i pozwolić im podejmować

samodzielne decyzje, także w sprawach, które
dotyczą całej rodziny. Nie możesz nieustannie
wszystkiego kontrolować. Przekonasz się, że
atmosfera w domu znacznie się ociepli, a Ty
zyskasz więcej czasu dla siebie, na odpoczy-
nek. Ktoś przyjdzie z nieoczekiwaną wizytą.
STRZELEC Zmęczony codziennością  i dłu-
go ciągnącą się zimą, z wytęsknieniem bę-
dziesz spoglądał w okno w oczekiwaniu wios-
ny. Zaczniesz się zastanawiać, jak spędzisz
nadchodzący urlop. Może warto już teraz za-

planować jakiś wyjazd? Przeszkodą mogą być
finanse. Masz jeszcze dużo czasu, żeby zorga-
nizować gotówkę na ten cel. Wszystko w Two-
ich rękach.
KOZIOROŻEC W tym tygodniu bardzo dużo
czasu poświęcisz na swoje zainteresowania, ja-
kieś hobby. Będziesz tym tak bardzo pochłonię-
ty, że zapomnisz o wielu ważnych sprawach.
Spotka się to ze zdecydowanym niezadowole-
niem ze strony bliskiej osoby, która będzie zmu-
szona przejąć część Twoich obowiązków. Jeżeli
nie zmienisz swojego zachowania, może dojść
do kłótni.
WODNIK Będzie okazja, żeby trochę się
rozerwać. Ktoś zaprosi Cię na jakąś uroczy-
stość, imprezę. Będziesz się zastanawiał, czy
skorzystać z zaproszenia. W pracy nieoczeki-
wane zmiany. Nie musisz się jednak ich oba-
wiać, nie będą miały wpływu na Twoją pozy-
cję. Sytuacja finansowa na razie nie ulegnie
zmianie.
RYBY W tym tygodniu odnowisz jakieś stare
kontakty towarzyskie. Będziecie mieli sobie
dużo do powiedzenia na temat przeszłości, coś
wspólnie postanowicie. Sprawy zawodowe
odejdą na dalszy plan. Ciężko będzie z gotów-
ką, będziesz się zastanawiać nad jakąś pożycz-
ką. Pamiętaj, że kiedyś będzie trzeba ją spła-
cić.

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 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10434 19,50 garsoniera, ogrzewanie infrared, parter,
130.000 zł
10390 31,60 m kw., pokój dzienny z aneksem + sypial-
nia, II piętro, ogrzewanie miejskie 200.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, po kompleksowym remoncie 319.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, garaż 340.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko stand-
ard, 190.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, 269.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje,  dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 113,30 m kw. III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie
gazowe, rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
419.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
10440 52.13 m kw., 2 pokoje III piętro, ogrzewanie
gazowe, 365.000 zł + 30.000 zł garaż w podziemiu
0-6489 60,06m kw. 3 pokoje, IV piętro, ogrzewaniemiej-
skie 345.000 zł
10393 61 m kw., 3 pokoje, IIIpiętro, ogrzewaniemiejskie
315.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie-
miejskie - 309.000 zł-Zawiszów
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o
pow. 17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzy-
nie Śląskiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne,
balkon -193.000 zł
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagodniku,
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, 130.000 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
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 250.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
002184 WM 50 m kw., dwa pokoje, I piętro, ogrzewanie
miejskie oś. Zawiszów 1.500 zł
0-6205 WM 53,55 m kw., 2 pokoje, III piętro, oś. Zawi-
szów 1.350 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Ślęży, 260.000 zł 
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 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
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 Dzierżoniowska
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 drodze
krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO
SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia
+ zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
0-6470 97,70 m kw., lokal użytkowy, sala sprzedaży +
magazyn + zaplecze socjalne, 2.700 zł + 653 zł czynsz
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I
piętro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6279 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 pomieszczenia biu-
rowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
207.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
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 Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6532 dom wolnostojący z warsztatem, działka 15,53
a, Kraszowice, 450.000 zł
0-6522  150 m kw., działka 4,44 a, Kraszowice, do
remontu, 400.000 zł 
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 stand-
ard + dom w stanie deweloperskim 1.000.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6161 120 m kw., adaptacja całorocznego domu rekre-
acyjnego,  okolice Świdnicy, 560.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m
kw., działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia,
okolice Świdnicy 490.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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