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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

AKADEMIA ROZWOJU TALENTÓW
22.01.2021, godz. 20:00
AKADEMIA ROZWOJU TALENTÓW:
sesja live Świdnickich Recenzji Muzycz-
nych [PREMIERA ON-LINE] Młodzi ade-
pci sztuki wokalnej świdnickiej Akademii
Rozwoju Talentów, pod okiem instruktorów
i Iwony Kuśnierz (DSW) przygotowali 11
coverów.
Wstęp wolny, miejsce: online, organizator:
śok

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.
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-
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TRANSPORT NA SZCZEPIENIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNCH

W związku z rozpoczęciem realizacji Naro-
dowego Programu Szczepień Ochronnych prze-
ciwko wirusowi SARS-Co V-2, miasto zapewni
transport osobom niepełnosprawnym oraz senio-
rom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do
punktu szczepień. 

Od 15 stycznia uruchomiona została specjal-
na infolinia pod numer telefonu 74/8562868. Bę-
dzie ona aktywnaod poniedziałku do piątku, w
godzinach od 8:00 do 15:00. Po zarejestrowaniu
się w centralnym systemie e-rejestracji i wyzna-
czeniu terminu szczepienia, należy zadzwonić,
aby ustalić szczegóły transportu.

Przypominamy, że od 15 stycznia trwa reje-
stracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla
seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od
22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby
powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną

się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.
Są trzy możliwości zapisania się na szczenie-

nie:całodobowa i bezpłatna infolinia- 989; reje-
stracja elektroniczna poprzez e-Rejestrację, do-
stępna na pacjent.gov.pl lub kontakt z wybranym
punktem szczepień.

W Świdnicy wyznaczono 7 punktów szcze-
pień: 

◆ Ars Medica Sp. z o. o., ul. Marii Konopnic-
kiej 4

◆ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"KOLMED" s.c.,

◆ ul. Kolejowa 8
◆ Beata Trzcińska-Larska, ul. Mikołaja Koper-

nika 34A
◆ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"BHMED" Sp. z o.o.,
◆ ul. Strzelińska 6
◆ AR-VITA Usługi Medyczne s.c., ul. Kliczko-

wska 37 
◆ Zespół Usług Medycznych "MEDYK" Sp. z

o.o., ul. Gdyńska 25A
◆ Centrum Usług Medycznych "ESKULAP"

Sp. z o. o., ul. Ludwika Zamenhofa 47.

ŚWIDNICA FINANSUJE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV

15 stycznia  miasto ogłosiło otwarty konkurs
ofert na realizację program profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata
2021-2023  - wybór realizatora programu w 2021
roku.

Konkurs zakłada przeprowadzenie akcji edu-
kacyjno-informacyjnej dla dziewczynek i chło-
pców z rocznika 2007 oraz ich rodziców/opieku-

nów prawnych,łącznie jest to prawie1000 osób.
Szczepieniami planuje się objąć 125 dziewczy-
nek z tego rocznika .Koszt zadania szacowany
jest na poziomie 134 850 zł.

Szczepienie przeciwko HPV dziewcząt w
wieku od 11 do 15 lat istotnie zmniejsza ryzyko
wystąpienia u nich raka szyjki macicy. Na pełny
cykl szczepienia składają się trzy podania szcze-

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl
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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, królik" 2011, "Improwizacje"2012,
"Eksperyment" 2013, Balladyna, czyli zaba-
wa w" 2013, "Andrzeju, nie denerwuj się"
2013, "Nasza Trzecia Be" 2013, "Morfina"
2014, Egzamin z Dojrzałości 2014, "Apoge-
um" 2014, "Królowa Studniówki" 2014,
"Romek i Julka 1983" 2014, "Niehalo"
2015, "Sekretne życie tygrysów łazienko-
wych" 2016, "DRAMAFEST" 2017, "Ksią-
żę Niezłom" 2017, "QUO PRO QUO" 2017,
"Bal" 2018, "Rzecz o Hamlecie w pewnym
powiecie" 2018, "Hamlet" 2019. "CHRZCI-
NY. Komedia, przynajmniej w założeniu"
2019, "Performatywne czytanie dramatów"
2019, ALCHEMIA TEATRALNA TV - OD-
CINEK 4 2020

Alchemia teatralna: warsztat
recytatorski J. Chrząstowskiego

"Jak powiedzieć Bogurodzicę"
https://youtu.be/fHhDtVux_GA
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pionki. Do tej pory, dzięki realizacji programu
udało się w Świdnicy zaszczepić ponad 330
dziewczynek. Z zajęć edukacyjnych skorzy-
stało około 1600 osób. Zakres poruszanej te-
matyki obejmuje m.in. podstawowe informa-
cje o drogach przenoszenia się HPV, zmniej-
szeniu ryzyka zakażenia, możliwych powikła-
niach zakażenia, nowotworach związanych z
HPV, jak również o korzyściach wynikających
ze szczepień. Na ten cel miasto przeznaczyło
233 640 zł.

Termin składnia ofert upływa 29 stycznia, a
o szczegółach dotyczących konkursu można
przeczytać na stronie BiP Urzędu Miejskiego w
Świdnicy. 

***
HPV to wirus brodawczaka ludzkiego, który

towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Hipote-
zę jakoby wirus HPV wpływał na powstawanie
raka jajnika postawiono w latach siedemdziesią-
tych, a pod koniec lat 90. ubiegłego wieku teoria
ta została ogólnie przyjęta. Obecnie rola wirusa
brodawczaka ludzkiego w powstawaniu raka
szyjki macicy jest niepodważalna.

Zakażenie przenoszone jest głównie poprzez
wszelkie kontakty seksualne. Przeniesienie wiru-
sa możliwe jest również na skutek korzystania z
tego samego ręcznika lub noszenia bielizny oso-
by zakażonej, jednak są to niezwykle rzadkie
przypadki. Wirus brodawczaka ludzkiego HPV
atakuje głównie nabłonek.
WAŻNE!

Wirus HPV to czynnik konieczny jednak nie
wystarczający, aby rak szyjki mógł się rozwinąć.
Potwierdzają to fakty, które pokazują, że tylko
niewielki odsetek infekcji wirusem HPV powo-
duje rozwój nowotworu. U większości osób in-

fekcja jest zwalczana jest przez system odporno-
ściowy i ulega regresji.

Częstość zakażenia wirusem HPV zmniejsza
się wraz z wiekiem. Obecność raka szyjki macicy
notowana jest u kobiet w wieku 45-59 lat.

Częstość występowania wirusa brodawcza-
ka ludzkiego jest znacznie większa niż częstość
występowania nowotworu szyjki macicy. Zna-
nym elementem przyczynowym śródnabłonko-
wej neoplazji szyjki macicy (CIN) i raka inwa-
zyjnego szyjki macicy jest przetrwała infekcja
wirusem ludzkiego brodawczaka (HPV), zwłasz-
cza HPV o wysokim potencjale onkogennym.
Kontakt z wirusami HPV ma prawie 2/3 doro-
słych, ale większość z nich jest bezobjawowa i
cofa się sama.
WARTO WIEDZIEĆ

Wiek inicjacji seksualnej dziewczyn w Pol-
sce wynosi ok. 17-19 lat. Na okres ten przypada
też pierwszy z dwóch szczytów epidemiologicz-
nych infekcji HPV.

#szczepimysię
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Po-

wiatu Świdnickiego do udziału w Narodowym
Programie Szczepień.

Od 15 stycznia ruszyła procedura rejestracyj-
na dla osób, które ukończyły 80 lat. Tydzień

ciąg dalszy na str. 4
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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
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

później, 22 stycznia, rozpocznie się rejestracja
chętnych na szczepienia w wieku 70+. Sam pro-
ces szczepień dla seniorów rozpocznie się 25
stycznia (poniedziałek) . Terminy rejestracji ko-
lejnych grup jeszcze nie są ustalone.

Jak można się zarejestrować?
Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infoli-

nię - 989.
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać

ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer
PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na
podany numer otrzymasz SMS z potwierdze-
niem umówienia wizyty na szczepienie. W ten
sposób możesz zarejestrować swoich dziadków
lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap
szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej
osoby. Podczas rejestracji wybierzesz dokładny
termin oraz miejsce szczepienia. Następnie
otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia
wizyty na szczepienie.

Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-
Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pięć dostępnych termi-
nów w punktach szczepień, które znajdują się blisko
Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych ter-
minów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał
zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście
- będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz
z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla
Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezer-
wacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie
ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień
przed planowanym terminem. Jeśli chcesz skorzy-
stać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać
Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z
infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym pun-
ktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej
przychodni.

Skontaktuj się z wybranym punktem
szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym
punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. 
Świdnica
◆ "Ars Medica" Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 4
◆ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"KOLMED" s.c., ul. Kolejowa 8
◆ Przychodnia Rodzinna Beata Trzcińska-Lar-

ska, ul. Kopernika 34 A
◆ Przedsiębiorstwo Lecznicze Niepubliczny

Zakład Opieki Zdrowotnej "BHMED" Sp. z
o.o, ul. Strzelińska 6a

◆ "AR-VITA" Usługi Medyczne s.c., ul. Klicz-
kowska 37

◆ Zespół Usług Medycznych "MEDYK" Sp. z
o.o., ul. Gdyńska 25a

◆ Centrum Usług Medycznych "Eskulap" Sp. z
o.o., ul. Zamenhofa 47

Świebodzice
◆ SALMED Przychodnia Specjalistyczna, ul.

Królowej Elżbiety 84
◆ MIKULICZ Sp. z o.o. Świebodzice, ul. Marii

Skłodowskiej-Curie 3-7
◆ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebo-
dzicach, Aleje Lipowe 15

Strzegom
◆ Strzegomskie Centrum Medyczno-Diagno-

styczne Sp. z o.o., ul. Witosa 7
◆ "Zdrowie" Sp. z o.o. Poradnia Lekarza Ro-

dzinnego, ul. Kościelna 4
Jaworzyna Śląska
◆ Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jawo-

rzynie Śląskiej, ul. Westerplatte 16
Marcinowice
◆ Praktyka Lekarza Rodzinnego Danuta

Łydźba, ul. Staffa 1
Żarów

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Medicus" Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 56
Roztoka (gm. Dobromierz)
◆ "Zdrowie" Sp. z o.o. Poradnia Lekarza Ro-

dzinnego, ul. Jana Pawła II 3
Strzelce Świdnickie (gm. Marcinowice)
◆ NZOZ "AGA-MED" Andrzej Sroka, Strzelce

36 A gm. Marcinowice
Lutomia Dolna (gm. Świdnica)
◆ NZOZ Wiejski Ośrodek Zdrowia, Lutomia

Dolna 28
W wybranym przez Ciebie punkcie szcze-

pień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń
na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci
pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień nieda-
leko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

1% DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Po-
wiatu Świdnickiego do przekazania 1% swojego
podatku dochodowego za rok 2020 organiza-
cjom pozarządowym działającym na terenie na-
szego powiatu. Każdy z nas bez problemu znaj-
dzie organizację, którą chciałby wesprzeć swoim
podatkiem.

Kluby sportowe, organizacje społeczne, sto-
warzyszenia przedsiębiorców czy fundacje.
Przekażmy im nasz 1%, gdyż niejednokrotnie to
dzięki nim lokalne społeczności mogą się rozwi-
jać a osoby chore i potrzebujące mogą liczyć na
wsparcie w chorobie czy rehabilitacji.

Poniżej (link), lista organizacji pożytku pub-
licznego w Powiecie Świdnickim uprawnionych
do otrzymania 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych za 2020 rok.

https://powiat.swidnica.pl//container/aktual
nosci/2021/01/003-02-1610615025.pdf

W MDK..

XI SZACHOWE MISTRZOSTWA ŚWID-
NICY - WYNIKI

17 stycznia 2021 r. odbyło się XI Szachowe
Mistrzostwa Świdnicy, które odbyły się na serwi-
sie lichess.org.
Klasyfikacja mężczyzn

1. Kamil Gałuszka
2. Andrzej Prędecki
3. Janusz Kilański
4. Hubert Cichoń
5. Patryk Dworzyński
6. Marek Bancarewicz

Klasyfikacja kobiet
1. Natalia Mielnik
2. Anna Jezierska
3. Magdalena Bancarewicz

Klasyfikacja juniorek do 15 lat
1. Tatiana Krawczyk

Klasyfikacja juniorów do 15 lat
1. Oskar Perek

www.expressem.eu www.expressem.eu
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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 Miro-
sław Kocur podczas swojej lekcji teatralnej.
Mirosław Kocur - antropolog teatru i reży-
ser, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i
PWST im. L. Solskiego w Krakowie, absol-
went Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz
Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej
PWST (1986). Projektował i budował mosty
na Pogórzu Karpackim, uczestniczył w
przedsięwzięciach Teatru Laboratorium Je-
rzego Grotowskiego, był kierownikiem arty-
stycznym teatru Drugie Studio Wrocławskie
(1987-1990) i dyrektorem międzynarodo-
wego festiwalu sztuki "Broken Walls" w Ka-
lifornii (1991). W roku 2005 otrzymał sty-
pendium naukowe od fundacji Fulbrighta.
Reżyserował i wykładał w Polsce, Szwajca-
rii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i
Stanach Zjednoczonych. Opublikował "Te-
atr antycznej Grecji" (2001, Nagroda indy-
widualna MENiS i "Dolnośląski Brylant Ro-
ku"), "We władzy teatru. Aktorzy i widzowie
w antycznym Rzymie" (2005, Nagroda im.
Wojciecha Bogusławskiego), "Drugie naro-
dziny teatru. Performanse mnichów anglo-
saskich" (2010), "Teatr bez teatru. Perfor-
manse w Anglii Wschodniej u schyłku śred-
niowiecza" (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
* 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 9: trasa rekreacyjna wokół Zale-

wu Mietkowskiego - około 51 km (łatwa)
dystans trasy: ok. 51 km
stopień trudności: łatwa
czas przejazdu: ok. 4 h

2. Wiktor Kruk
Klasyfikacja juniorek do 13 lat

1. Roksana Zapolska
2. Iga Kruk

Klasyfikacja juniorów do 13 lat
1. Eryk Stokłosa
2. Antoni Niciński
3. Szymon Augustyniak

Klasyfikacja juniorek do 11 lat
1. Karolina Gałuszka
2. Julia Klima
3. Aleksandra Przychocka

Klasyfikacja juniorów do 11 lat
1. Jakub Zieliński
2. Igor Śliwowski
3. Jakub Bukowski
4. Gracjan Chachoń
5. Maciej Cisek
6. Aleksander Jezierski
7. Tomasz Cisek
8. Sławomir Bancarewicz
9. Tymoteusz Krawczyk

Klasyfikacja juniorek do 9 lat
1. Liliana Pacek
2. Natalia Karaś
3. Julia Strzeżek

Klasyfikacja juniorów do 9 lat
1. Ernest Turolski
2. Hubert Zapolski
3. Kornel Waligóra
4. Jakub Białoń
5. Antoni Ćwiek
6. Gabriel Bobkiewicz-Perez
7. Oskar Omański
8. Artur Cichoń
9. Michał Kowalewski

Klasyfikacja juniorów do 7 lat
1. Michał Gałuszka
2. Florian Omański
3. Marcel Bobkiewicz-Perez
Odbiór nagród i dyplomów: 25 stycznia 2021

r, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Nauczycielska
2

MIEJSKI KONKURS
RECYTATORSKI POEZJI

DZIECIĘCEJ "WIERSZYKARNIA"
19 stycznia 2021 r. odbyło się podsumowanie

Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
Dziecięcej "Wierszykarnia". W Konkursie wzię-
ło udział 30 recytatorów. Recytacje oceniało jury
w składzie: Bożena Kuźma - animator teatralny
ŚOK, Joanna Chojnowska - Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy, Wioletta Ziobrowska - Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Leszek Ma-
tus - Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy.

Przyznano następujące nagrody:
Grand Prix: 

Martyna Średnicka (MDK Świdnica)
Nagroda Specjalna: 

Natalia Piasecka (SP 16 Legnica)
Nagrody:

Zoja Satała (MDK Świdnica)
Izabela Majewska (PM nr 3 w Świdnicy)
Natasza Mikuś (MDK Świdnica)
Łucja Zaraś (MDK Świdnica)
Maja Huzarska (MDK Świdnica)
Pola Żak (MDK Świdnica)

Wyróżnienia:
Amelia Zaremba (PM nr 3 w Świdnicy)
Wiktoria Mitranka (SP w Lutomi Dolnej)
Ida Długołęcka (PM nr 1 w Świdnicy)

Igor Lisiewicz (PM nr 14 w Świdnicy)
Ksawery Lisiewicz (PM nr 14 w Świdnicy)
Zuzanna Synowska (MDK Świdnica)
Oliwia Kurzawa (MDK Świdnica)

Polonia informuje...

SPAROWALI Z MOCNYMI
RYWALAMI

Aż dwa rozegrane sparingi mają już za sobą
juniorzy młodsi  Polonii-Stali Świdnica przy-
gotowujący się do wiosennych rozgrywek ligi
dolnośląskiej. Biało-zieloni prowadzeni przez
trenera Grzegorza Borowego  zagrali na
wyjeździe w ubiegłym tygodniu z dwoma wroc-
ławskimi ekipami -  Olympic’iem i Ślęzą.

W pierwszym boju świdniccy piłkarze  zmie-
rzyli się w Żarowie z przebywającymi w pobliżu
na obozie  przygotowawczym zawodnikami
Olympic’u Wrocław. Świdnicki szkoleniowiec
mocno rotował składem w inauguracyjnej grze
kontrolnej, a wynik był  iście hokejowy. Nasi
piłkarze prowadzili 3:1, później było 6:6, a  skoń-
czyło się wynikiem 9:6 dla wrocławian. W dru-
gim meczu rozegranym w  niedzielę, 17 stycznia
biało-zieloni zagrali we Wrocławiu z tamtejszą
Ślęzą. Mieliśmy przewagę, częściej gościliśmy
pod bramką rywali i  stworzyliśmy sobie więcej
sytuacji do zdobycia gola, obijając do tego  po-
przeczkę i słupek. Finalnie raz udało nam się
trafić do sieci, a  zwycięskie trafienie zanotował
Jakub Solarz.

- Mamy za sobą drugi tydzień  ciężkich tre-
ningów. Mocno skupiamy się na kształtowaniu i
poprawie  wydolności chłopaków. Od początku
stycznia mamy za sobą osiem jednostek  trenin-
gowych i zagrane dwa sparingi. Oczywiście wy-
nik tych gier w tym  momencie nie jest najważ-
niejszy, ale cieszę się z kolejnych doświadczeń
boiskowych z coraz lepszymi zespołami. Po-
chwalić trzeba chłopaków za  świetne podejście,
frekwencja jest bliska 100%. Zawodnicy wypeł-
niają do  tego w pełni rozpisany plan indywidu-
alny. Podsumowując robimy za każdy  razem
indywidualny i zespołowy postęp, a to cieszy -
ocenia trener drużyny juniorów młodszych Polo-
nii-Stali Świdnica, Grzegorz Borowy.

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

NA NYSĘ NIE BYŁO MOCNYCH
Znakomitą obsadę miał kolejny  turniej pił-

karski dla dzieci organizowany przez Miejski
Klub Sportowy  Polonia-Stal Świdnica. Dziś w
hali na Zawiszowie doszło do rywalizacji  za-
wodników z rocznika 2012, a na starcie zobaczy-
liśmy dziesięć drużyn  reprezentujących kluby z
Dolnego Śląska i Opolszczyzny. 

Zdecydowanie najlepsi okazali się  piłkarze
Nysy Zgorzelec, którzy wygrali wszystkie spot-
kania, sięgnęli po  dwie nagrody indywidualne i
stracili w czasie całego turnieju zaledwie  jedne-
go gola. Zgorzelczanie pewnie wygrali swoją
grupę, pokonując  kolejno 2:1 Parasola I Wroc-
ław, 2:0 Górnika Wałbrzych, 6:0 Akademię  Pił-
karską 13 Świdnica i 5:0 Gryfa Świdnica. W

ciąg dalszy na str. 6
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Świdnica
Wierzbna
Panków (Ruiny Zamku)
Śmiałowice
Siedlimowice (Ruiny Pałacu, Młyn Gospo-
darczy)
Pożarzysko
Imbramowice
Borzygniew (Zalew Mietkowski)
Chwałów
Domanice (Pałac)
Krasków (Pałac)
Niegoszów
Świdnica
Trasa łatwa, niemal w całości wiodąca dro-
gami asfaltowymi, której głównym punktem
jest Zalew Mietkowski - doskonałe miejsce
na weekendową rekreację.
Rozpoczynamy spod Bosmanatu w Świdni-
cy, skąd ścieżkami rowerowymi dostać mu-
simy się na północny koniec miasta. Podąża-
my ścieżkami rowerowymi wzdłuż ulic: Ślą-
skiej, Nadbrzeżnej, Łącznej i Stęczyńskie-
go. Na osiedlu Zawiszów skręcamy w prawo
w ul. Bolesława Śmiałego, dzięki czemu
ominiemy ruchliwy fragment Kazimierza
Wielkiego. Na wysokości alei Colgate prze-
prawiamy się na drugą stronę ulicy i rozpo-
czynamy podróż ścieżką rowerową, ciągną-
cą się aż do miejscowości Wiśniowa. Miłoś-
nicy architektury rezydencjonalnej mogą
znaleźć tu neorenesansowy pałac, którego
początku sięgają XVI wieku. Wystarczy, że
na pierwszym skrzyżowaniu skręcimy w
prawo.
Dotarłszy do Wierzbnej, na pierwszym
skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ulicę
Pankowicką (znak kierunkowy na Marcino-
wie). Przed nami miejscowość Panków, w
której po lewej stronie odnajdziemy okazałe
ruiny. Otoczony fosą dwór był początkowo
zamkiem ucieczkowym, w wieku XVIII słu-
żył jako pałac myśliwski.
Dwa kilometry dalej na skrzyżowaniu w
Śmiałowicach kierujemy się na północ ku
miejscowości Imbramowice. 4 kilometry
dalej przetniemy skrzyżowanie w Siedlimo-
wicach. Miłośnicy zabytków techniki mogą
tutaj na chwilę zboczyć z trasy, aby zobaczyć
zabytkowy młyn gospodarczy z 1840 roku.
Znajdzie się tu też coś dla miłośników uro-
kliwych ruin. Naprzeciwko Młyna, nieco w
zaroślach odnajdziemy ruiny pałacu z 1540
roku.
Powracamy jednak na główną trasę, mijamy
Pożarzysko i docieramy do Imbramowic.
Uwaga, nie wjeżdżamy do mejscowości.
Przed przejazdem kolejowym skręcamy w
prawo i przez około 3 kilometry jedziemy
wzdłuż torów. W ten sposób dotrzemy do
głównego celu podróży - miejscowości Bo-
rzygniew. To wymarzone miejsce do wypo-
czynku na łonie natury i uprawiania sportów
wodnych. Atutami tego miejsca są: duża pia-
szczysta plaża, wypożyczalnia sprzętu wod-

półfinale przyszło im  skrzyżować rękawice ze
Stalą Brzeg, którą pokonali 3:0. W wielkim
finale  doszło do spotkania rewanżowego z
Górnikiem Wałbrzych, z którym  zmierzyli się
już w grupie B. Tym razem znów lepsi okazali
się piłkarze  Nysy Zgorzelec, wygrywając 3:0.
Triumfatorów nie po raz pierwszy do  wygra-
nej poprowadził Michał Szczepaniak, autor aż
trzynastu trafień  podczas dzisiejszej rywaliza-
cji. Ostatecznie na trzecim miejscu podium
znaleźli się zawodnicy Stali Brzeg, którzy po-
konali w małym finale 1:0  Parasola II Wroc-
ław. Decydujące trafienie padło na kilkanaście
sekund  przed końcową syreną. Na koniec tur-
nieju tradycyjnie był czas na  puchary, nagrody
dla najlepszych drużyn i wyróżnienia indywi-
dualne do  czołowej trójki zawodników. Polo-
nia-Stal Świdnica finiszowała  ostatecznie na
pozycji piątej, drużyny Akademii Piłkarskiej
13 Świdnica  na miejscach siedem i osiem, a
Gryf Świdnica był dziewiąty.
Najlepszy zawodnik:

Miłosz Bareła (Górnik Wałbrzych)
Najlepszy bramkarz:

Milan Pustelnik (Nysa Zgorzelec)
Król strzelców:

Michał Szczepaniak (Nysa Zgorzelec)
Klasyfikacja końcowa:

 1. Nysa Zgorzelec
 2. Górnik Wałbrzych
 3. Stal Brzeg
 4. Parasol II Wrocław
 5. Polonia-Stal Świdnica
 6. Parasol I Wrocław
 7. AP 13 Świdnica I
 8. AP 13 Świdnica II
 9. Gryf Świdnica
 10. AP 9 Wałbrzych

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
09.01.2021r. godz. 11.35 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkanki ulicy Spół-
dzielczej. Kobieta twierdziła, że jej sąsiadka
w podeszłym wieku nie otwiera drzwi i na-
wołuje pomocy. Skierowany na miejsce pa-
trol potwierdził zgłoszenie. Po chwili kobieta
przestała się odzywać. Na miejsce wezwano
straż pożarną i pogotowie ratunkowe. Straża-
cy wyważyli drzwi, z którymi leżała kobieta.
W telefonie starszej pani strażnicy znaleźli
numer do jej syna, którego wezwano na miej-
sce. Kobieta trafiła do szpitala.

11.01.2021r. godz. 7.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał zgłoszenie mieszkanki ulicy
Wrocławskiej dotyczące jej sąsiada. Ko-
bieta twierdziła, że w dniu 26 grudnia było
wezwane do niego pogotowie, jednak nie
został zabrany do szpitala. Od tego czasu
nikt go nie widział. Nikt też nie wiedział,
czy mężczyzna ma rodzinę, która miałaby
jakieś informacje na jego temat. Skierowa-
ny na miejsce patrol potwierdził, że nikt
nie otwiera mieszkania. Przed podjęciem
decyzji o wyważeniu drzwi, dyżurny stra-
ży miejskiej ustalił, iż mężczyzna obecnie
przebywa w szpitalu, gdzie znalazł się w
związku z drugą wizytą pogotowia.

11.01.2021r. godz. 11.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał zgłoszenie od osoby, która opie-
kowała się starszą panią z ulicy Prądzyń-
skiego. Gdy rano osoba ta przyszła do swej
podopiecznej okazało się, że spadła ona z
łóżka. Opiekunka nie była sama w stanie
podnieść z podłogi kobiety. Na miejsce
natychmiast udał się patrol straży miej-
skiej. Starszą panią umieszczono w łóżku,
zalecono opiekunce poinformowanie ro-
dziny kobiety o zaistniałej sytuacji i pod-
jęcie kroków, aby w przyszłości w sposób
należyty zabezpieczyć jej byt.

13.01.2021r. godz. 23.32
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od osoby, która wracając z
pracy znalazła bezpańskiego psa w rejonie

ciąg dalszy ze str. 5
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ulicy Reja. Mężczyzna był zainteresowany
adopcją zwierzęcia po odrobaczeniu i zba-
daniu przez weterynarza ze schroniska dla
zwierzą, gdzie ostatecznie trafił pies. Pra-
cownicy schroniska szybko ustalili jednak,
że pies ten nie po raz pierwszy trafił do
schroniska w podobnych okolicznościach.
Zwierzę wróciło do niefrasobliwego wła-
ściciela, którego odwiedzili również straż-
nicy. Osoba ta została ukarana mandatem
karnym.

14.01.2021r. godz. 16.17 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkanki ulicy Księżnej
Agnieszki. Kobieta twierdził, że z mieszka-
nia jej sąsiada wydobywa się straszny fetor.
Mężczyzna nadużywa alkoholu i od trzech
dni nikt go nie widział. Skierowani na miej-
sce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Fakty-
cznie wyczuwalny był silny, nieprzyjemny
zapach i nikt nie otwierał mieszkania. Gdy
już niemal podjęto decyzje o wyważeniu
drzwi, zostały one otworzone przez zdziwio-
nego lokatora, który twierdził, że spał. Infor-
macja o zaistniałej sytuacji zostanie przeka-
zana do MOPS w celu objęcia mężczyzny
stosowną pomocą.
W minionym tygodniu zrealizowano  103

interwencje. 
źródło: www.sm.swidnica.pl

RUSZA TARCZA PFR
Strumień finansowego wsparcia Tarczy 2.0

obejmuje trzy instrumenty: Tarczę Finansową
PFR dla MŚP 2.0, Tarczę Finansową dla Dużych
Firm i umorzenie subwencji dla MŚP w ramach
Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0, a ich łączna
wartości to ok. 35 mld zł .

Podobnie jak w pierwszej Tarczy Finansowej
PFR dla MŚP 1.0, wsparcie będzie udzielane
szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośred-
nictwem systemów bankowości elektronicznej
17 banków komercyjnych i większości spół-
dzielczych. Przewidziana pula subwencji dla Mi-
krofirm wynosi 6,5 mld zł, tak jak dla sektora
MŚP, gdzie kwota wsparcia to również 6,5 mld
zł. Dodatkowo najbardziej poszkodowane bran-
że mają możliwość umorzenia pełnej kwoty sub-
wencji uzyskanej z Tarczy Finansowej PFR dla
MŚP 1 .0 bez konieczności spełnienia warunku
o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Szacowana
kwota umorzenia wyniesie ok. 7 mld zł. W rezul-

www.expressem.eu www.expressem.eu

nego, pole namiotowe, camping, szkoła
windsurfingu i zaplecze gastronomiczne.
Wisienkę na torcie stanowi piękny widok na
górę Ślężę.
Kontynuujemy podróż wokół Zalewu. Przez
pierwsze 2 kilometry możliwe jest poruszanie
się bezpośrednio po koronie zapory, dzięki
czemu dłużej możemy cieszyć się widokiem
jeziora. Na wysokości Maniowa Małego zjeż-
dżamy na drogą asfaltową i rozpoczynamy
drogę powrotną. Mijamy Chwałów, następnie
w Domanicach skręcamy na pierwszym roz-
widleniu w lewo w szutrową ścieżkę. Dotarł-
szy do asfaltowej drogi, skręcamy w lewo. Za
około 3 kilometry dotrzemy do Kraskowa.
Tutaj czeka na nas kolejny piękny barokowy
pałac z połowy XVIII wieku. Niestety nie jest
udostępniony do zwiedzania dla pojedynczych
turystów. Niespełna dwa kilometry dalej, w
miejscowości Klecin skręcamy w prawo w
kierunku na Śmiałowice. Jesteśmy na trasie
powrotnej . Obok dobrze znanych już nam ruin
w Pankowie skręcamy w lewo. Docieramy do
Niegoszowa. Jeśli będziemy mieć szczęście
możemy spotkać bociany, które mają tutaj
swoje gniazdo i są w Niegoszowie otaczane
szczególną opieką. Za około 3 kilometry do-
trzemy do Świdnicy. Wjedziemy do miasta od
strony ulicy Częstochowskiej. Jeśli nie czuje-
my się na siłach przeprawiać się przez ruchliwą
drogę krajową nr 35, możemy skorzystać z
przejścia dla pieszych tuż obok. Ulicami:
Wrocławską, Nadbrzeżną, Miłego Dnia oraz
Śląską dostaniemy się do miejsca startu - Bos-
manatu nad zalewem.

źródło: UM Świdnica

GMINA ŚWIDNICA
ciekawe miejsca i zabytki

SULISŁAWICE
Założenie pałacowe położone jest w połu-
dniowo-zachodniej części wsi - obejmuje
pałac z zabudowaniami gospodarczymi,
staw i dawny park.
Pałac wzniesiony został na obmurowanej
skarpie ziemnej, otoczony fosą - obecnie

ciąg dalszy na str. 8
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tacie Mikrofirmy oraz MŚP, zakwalifikowane to
Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 2.0, mogą
otrzymać łącznie 20 mld zł.

https://mediapfr.prowly.com/123505-rusza-
tarcza-finansowa-pfr-20-dla-mikro-malych-i-s
rednich-firm

Dnia 14.01.2021 r. został opublikowany re-
gulamin Tarczy PFR https://pfrsa .pl/dam/ser-
wis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finans
owa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finan
sowa-pfr-20.pdf

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Tar-
czy Finansowej PFR 2.0 mogą wziąć udział w
specjalnych webinariach informacyjnych . Ter-
miny i zapisy dostępne:

https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-2-0/

GMINA ŚWIDNICA
PUNKTY SZCZEPIEŃ
W GMINIE ŚWIDNICA

Rejestracja osób chętnych do szczepień
zgodnie z Narodowym Programem Szczepień
przeciwko COVID-19 ma trwa od 15 stycznia
2021 r. Na terenie gminy Świdnica punkt szcze-
pień będzie zorganizowany w Niepublicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek
Zdrowia Lutomia Dolna
28.

W związku z powy-
ższym gmina w ramach
realizacji zadania włas-
nego polegającego na
zapewnieniu równego
dostępu do świadczeń
zdrowotnych zorgani-
zuje transport osób ma-
jących trudności w sa-
modzielnym dotarciu
do punktów szczepień
przeciwko wirusowi
SARS-VoV-2, w tym
osób niepełnospraw-
nych.

Kto może skorzy-
stać z transportu?

- osoby posiadające
aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności w
stopniu znacznym o ko-
dzie R lub N lub odpo-
wiednio I grupę z w/w
schorzeniami;

- osoby mające trud-
ności z dostępem do
punktu szczepień (np.
osoby starsze niemające
możliwości samodziel-
nego dojazdu do punktu
szczepień.

Osoby zaintereso-
wane skorzystaniem z
bezpłatnego transportu
do punktu szczepień
mogą się zgłaszać pod

nr tel. 602 771 228 od poniedziałku do czwartku
w godz. 8:00-14:30, a w piątek od 8:00 do 13:00.

KOMUNIKAT URZĘDU
GMINY ŚWIDNICA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 14.01.2021 zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, na-
kazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu
epidemii informujemy, że z dniem 19 stycznia
2021 r.(do odwołania)

Urząd Gminy Świdnica wprowadza zmiany
w zakresie obsługi Klientów. 

1. Wejście do Urzędu Gminy otwarte wyłą-
cznie od strony parkingu, bez konieczności do-
mofonu.

2.  Interesanci będą obsługiwani na SALI
OBSŁUGI KLIENTA (parter) z zachowaniem
reżimu sanitarnego, w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK:
8.00-14.30,

WTOREK: 8.00-16.00,
PIĄTEK: 8.00-13.00.  

Obsługa kasowa dla Klientów Urzędu Gminy
prowadzona jest w: 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ I CZWARTEK od
8.30 do 14.00 

we WTOREK od 8.30 do 15.30, 
w PIĄTEK od 8.30-12.30,

PRZERWA: 9.00-9.30 i 12.00 - 12.15
3. W PUNKCIE INFORMACYJNYM na

stanowisku nr 100 pracownik urzędu będzie ko-
ordynował możliwość załatwienia sprawy urzę-
dowej z pracownikiem merytorycznym danego
działu lub jednostki organizacyjnej: Gminnego

ciąg dalszy ze str. 7
zniszczoną, czytelną obecnie jeszcze na od-
cinku zachodnim, natomiast od południa
ograniczony wodami stawu. Zachowany bu-
dynek pałacowy wzniesiony został w miej-
scu wcześniejszej siedziby rycerskiej. Bu-
dowla pierwotna pochodząca najprawdopo-
dobniej z wieku XVI, na co wskazywałoby
m.in. umocnienie skarpy, została przebudo-
wana w roku 1778 roku. Szczyt mógł pocho-
dzić z późniejszej przebudowy. Obecnie bu-
dowla zachowana w ruinie, od lat 50. nasze-
go stulecia pozbawiona jest użytkownika.
Jeszcze w końcu lat 70. XX wieku zachowa-
ny był szczyt elewacji frontowej - północnej,
jak również częściowo barokowy hełm
wieńczący wieżę. Od strony południowej
pałacu, za stawem rozciąga się park, prze-
dzielony potokiem na dwie części, różniące
się zarówno wiekiem (bliższa pałacu - star-
sza, drzewa - dęby i wiązy sięgają wiekiem
300-350 lat), jak i stylistycznie (bliższa pa-
łacu - podmokła, regularna dalsza - położona
wyżej, ma charakter naturalistyczny, jest po-
wiązana z otoczeniem). Dawniej zabudowa-
nia otoczone były kamiennym murem, od
strony wschodniej zachowany jest szpaler
dębów, stanowiący niegdyś naturalną grani-
cę założenia. Na platformie ziemnej za pała-
cem od strony stawu znajdował się klomb i
nasadzenia ozdobnych krzewów.

Modliszów 
Kościół obecny, wzniesiony w XIV w., prze-
budowany został w XVI w., restaurowany
był w XIX w., a remontowany w latach
1966-1968 r. Budowla jest orientowana, mu-
rowana z kamienia, jednonawowa, z wyod-
rębnionym prezbiterium i sygnaturką na ka-
lenicy dwuspadowego dachu. W szczyty:
wschodni nawy i prezbiterium oraz zachodni
wmurowane zostały trzy kamienne krzyże
pokutnicze

Pszenno 
Pszenno to wiekowa parafia. Pierwsza
wzmianka o miejscowości i kościele poja-
wia się w dokumencie z 1243 r. Obecna
świątynia z kamienia została zbudowana w
swej najstarszej części w 1355 r., o tym
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Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (GOKSiR),
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(GOPS), Gminnego Zespołu Oświaty (GZO). Na
stanowisku obsługi może przebywać tylko 1 oso-
ba. 

4. Zachęcamy do  załatwiania spraw w Urzę-
dzie Gminy za pośrednictwem Internetu, bądź
przez platformę ePUAP.  Wykaz numerów tele-
fonów dostępny jest na stronie www.gmi-
na.swidnica.pl 

zakładka: KONTAKTY
Tel. kontaktowe: 74 852 30 67, 74 852 12 26,

74 852-24-88, 852-02-74. 
ePUAP: /54ls1xc0x4/SkrytkaESP

5. W przypadku braku możliwości skorzysta-
nia z usług elektronicznych informujemy, że na
zewnątrz budynku (przy wejściu bocznym do
Urzędu od strony parkingu) znajduje się
SKRZYNKA PODAWCZA, w której można zo-
stawić dokumenty.

6. Przypominamy, że w ramach przyjęć inte-
resantów w sprawach skarg i wniosków Wójt
Gminy Świdnica oraz Przewodnicząca Rady
Gminy Świdnica udzielają informacji wyłącznie
telefonicznie w każdy wtorek w godz. 10.00-
13.00 lub drogą mailowa urzad@gmina .swidni-
ca.pl

Sekretariat Wójta Gminy - tel. 74 852 30 67,
74 852 12 26, 74 852-24-88, 852-02-74 wew. 200

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica - tel.
604 516 453

7. Obsługa w zakresie Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji jak i Gminnego Ze-
społu Oświaty odbywać się będzie po wcześniej-
szym telefonicznym umówieniu wizyty z urzęd-
nikiem.

8. Załatwianie spraw w urzędzie odbywa się
przy zachowaniu środków ostrożności:

- obowiązkowo zasłaniamy nos i usta w bu-
dynku urzędu,

- obowiązkowo przed wejściem dezynfeku-
jemy dłonie,
- płyny do dezynfekcji udostępniamy Pań-
stwu przed wejściem i na stanowiskach zwią-
zanych z obsługą Klienta,
- zachowujemy odpowiedni dystans społecz-
ny,
- obsługa Klienta na poszczególnych stano-
wiskach odbywa się pojedynczo z zachowa-
niem reżimu sanitarnego.

SERCE NA NAKRĘTKI STANĘŁO 
W LUTOMI GÓRNEJ

W piątek 15. stycznia 2021 roku, mieszkańcy
Lutomi Górnej poprzez facebookowy profil so-
łectwa poinformowali o zamontowaniu na tere-
nie wsi metalowego serca na plastikowe nakrętki.
Zostało ono umiejscowione w pobliżu posesji nr
48, nieopodal przystanku autobusowego.

Pragniemy podziękować panu Sylwkowi
Dadasowi i panu Łukaszowi Hermanowi za po-
moc przy wykonaniu serca, które zostało w pełni
sfinansowanie ze środków własnych sołectwa.
Serdecznie dziękujemy - mówią sołtys i rada
sołecka.

Zbieranie plastikowych nakrętek do poje-
mników w kształcie serca jest znane mieszkań-
com gminy Świdnica nie od dziś. Do tej pory
serca zamontowane zostały już w 5 gminnych
miejscowościach: Pszenno, Słotwina, Luba-
chów, Grodziszcze, Boleścin.

Efekty zbiórek napawają optymizmem.
Dzięki dobroci i chęci
niesienia bezinteresow-
nej pomocy mieszkań-
ców gminy, poszczegól-
ne pojemniki opróżnio-
no, a nakrętki wymie-
niono na pieniądze na
cele charytatywne już
wiele razy:
Pszenno - 6 razy;
Słotwina - 4 razy;
Lubachów - 4 razy;
Grodziszcze - 3 razy;
Boleścin - 2 razy. 

To jednak nie ko-
niec zbiórek, a zatem za-
chęcany do czynnego
udziału. To łatwy spo-
sób na pomoc potrzebu-
jącym.

NOWE ZASADY
UBIEGANIA SIĘ

O ŚWIADCZENIE
500+ 

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Świdnicy informuje, że
wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczenia wy-
chowawczego 500+ na
okres świadczeniowy
2021/2022 będzie moż-
na składać od 1 lutego
wyłącznie drogą ele-
ktroniczną, tj. poprzez

www.expressem.eu 9
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wspomina się w regeście dziesięcinnym
nuncjusza Galharda.
Nową, w stylu gotyckim, dobudowano i
konsekrowano w 1491 r. W 1552 r. kościół
został jeszcze rozbudowany przez Jakuba
Droschiusa, o czym świadczy wmurowana
tabliczka z tamtego okresu. W 1559 r. ów-
czesny proboszcz Pszenna, Kasper Felgner,
przechodzi na protestantyzm i od tego czasu
do 1630 r. sprawowano w kościele nabożeń-
stwa w duchu nauki Marcina Lutra. Obrzą-
dek katolicki wrócił do świątyni w Pszennie
z chwilą objęcia opieki nad wiernymi przez
jezuitów. Duszpasterzowali do 1773 r. W
1712 r. pożar zniszczył dach kościoła i wieżę
oraz cztery dzwony. Odbudowany w 1752 r.,
spłonął ponownie w 1834 r. , po tym pożarze
odbudowany w 1855 r. Na wieży zawisły
nowe dzwony, których dzisiaj nie ma, bo I i
II wojna światowa sprawiły , że kolejne mon-
towane przed tymi wojnami, były zabierane
na cele wojskowe. Część starszą, kamienną
obiektu, stanowi trzyprzęsłowa nawa i kwa-
dratowe prezbiterium, nakryte sklepieniem
krzyżowo-żebrowym. Z późnogotyckiej
przebudowy w 1552 r. pochodzi część połu-
dniowa kościoła oraz sklepienie krzyżowe w
nawie głównej. Wewnątrz świątyni znajdują
się cało postaciowe nagrobki z lat 1540-
1619.
Miejscowości tworzące parafię: Pszenno,
Wilków, Niegoszów, Jagodnik, Miłochów
Odpust parafialny: 6 grudnia
Proboszczowie po 1945 r. 1946 ks. Franci-
szek Łojek, 1946-1951 ks. Emilian Fiałko-
wski, 1951 ks. Józef Krysowski, 1951-1977
ks. Jan Hanicz, 1977-1998 ks. Władysław
Szukała, 1998-2003 ks. Edward Pasionek,
2003-obecnie ks. Kazimierz Gniot.

Witoszów Dolny
Zespół pałacowy usytuowany jest w środko-
wej części wsi, po północnej stronie drogi.
Zabudowania folwarku tworzą trapezowy
dziedziniec, od północy zamknięty budyn-
kiem pałacowym (obora i stodoła od wscho-
du, kuźnia i spichlerz od południa, obora i
budynek mieszkalny od zachodu). Na szczy-
cie stodoły czytelna jest inskrypcja "G.F.S
.1806". Siedziba od północy i zachodu oto-
czona jest fosą. Najstarszą część budowli
stanowi przyziemie skrzydła dobudowane-
go od strony północnej do głównego korpu-
su oraz pomieszczenia przyziemia części
głównej. Budowla obecna w zasadniczym
kształcie powstała podczas rozbudowy, któ-
ra nastąpiła pod koniec XIX wieku. Pałac
jest dwukondygnacyjny, w elewacji połu-
dniowej ryzalit zwieńczony szczytem. Od
północnego zachodu granicę założenia wy-
znacza wał obsadzony lipami. Główna bra-
ma prowadząca na dziedziniec znajduje się
pomiędzy budynkami gospodarczymi.

 ***
Najwcześniejsza informacja dotycząca ko-
ścioła parafialnego p.w. Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny (wcześniej pod wez-
waniem św. Mikołaja i Katarzyny) w Wito-
szowie Dolym pochodzi z 1268 roku, kiedy
to książę Władysław podarował zakonowi
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8 stycznia w godzinach wieczornych fun-
kcjonariusze Posterunku Policji w Słotwinie pa-
trolując rejon gminy i miasta Świdnica, otrzymali
informację  od jednego z  przechodniów o "dziw-
nym stylu" jazdy kierowcy pojazdu marki BMW.
Pojazd marki BMW został szybko namierzony
przez funkcjonariuszy. I w wyniku tego "spotka-
nia" kierowca jak i pasażer już usłyszeli zarzuty.
28-latek, kierowca pojazdu marki BMW, na wi-
dok mundurowych zaczął się bardzo nerwowo
zachowywać. Szybko  wyszło na jaw co było
przyczyną jego nerwów. Mężczyznę przebadano
na zawartość alkoholu w organizmie, test po-
twierdził, że był trzeźwy, a że zdenerwowanie nie
ustępowało mężczyznę poddano badaniu na
urządzeniu do wstępnego badania na zawartość
narkotyków w organizmie. Uzyskano wynik po-
zytywny uzasadniający podejrzenie kierowania
po zażyciu substancji psychotropowych. Od
mężczyzny pobrano krew do badań. Dowodem
w sprawie będą wyniki badań laboratoryjnych.
Jak się okazało to nie jedyne co 28-letni miesz-
kaniec powiatu świdnickiego miał na sumieniu.
policjanci zabezpieczyli przy mężczyźnie  biały
proszek, który poddano badaniom na testerze
narkotykowym.  Test potwierdził, że zabezpie-
czona biała substancja to amfetamina. Łącznie
posiadał przy sobie ponad 130 porcji tego narko-
tyku. W trakcie trwania interwencji wyszło na
jaw, że to nie koniec zapasów jakie zgromadził
28-latek. W toku przeszukania mieszkania nale-
żącego do mężczyzny ujawniono kolejne porcje
amfetaminy. W mieszkaniu łącznie zabezpieczo-
no ponad 1200 porcji tego narkotyku. Mężczy-
zna teraz za czyny których się dopuścił odpowie
przed sądem. Przed Sądem tłumaczyć się będzie
również znajomy 28-latka, 29-letni mieszkaniec
powiatu świdnickiego, który podróżował tym sa-
mym pojazdem.Przy mężczyźnie ujawniono i
zabezpieczono również biały proszek, który zo-
stał przebadany na testerze narkotykowym. Test
potwierdził, że jest to amfetamina. Łącznie przy
29-latku zabezpieczono blisko 200 porcji tego
narkotyku.

***
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowe-

go, świdnickiej komendy nocną porą patrolowali
rejon powiatu. W pewnym momencie na drodze
Świdnica-Strzegom zauważyli pojazd marki
Opel, którego według zgłoszenia kierujący może
być poruszać się bez uprawnień. Funkcjonariu-
sze jadąc bezpośrednio za pojazdem włączyli
sygnały świetlne i dźwiękowe, dając tym samym
jasny sygnał kierowcy do zatrzymania pojazdu.
Ten jednak w reakcji przyśpieszył. Policjanci
natychmiast podjęli za nim pościg, który jednak
nie trwał długo. Pirat drogowy, którym okazał się
26-latek podjął ucieczkę, bo jak wykazały syste-
my policyjne nie posiada on uprawnień do kiero-
wania pojazdami. Nieodpowiedzialny 26-latek,
który świadomie nie zatrzymał się do kontroli
drogowej, mimo stosowania przez funkcjonariu-
szy sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych, do-
puścił się czynu zabronionego zagrożonego karą
do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd mo-
że też zakazać mu prowadzenia pojazdów nawet
na okres 15 lat. Oprócz tego mężczyzna odpowie
również za kierowanie autem bez uprawnień.

***
9 stycznia, około godz. 17.15 dyżurny świd-

nickiej komendy otrzymał informację o zdarze-

niu drogowym w wyniku którego auto wjechało
do przydrożnego rowu. Z informacji jakie prze-
kazali świadkowie wynikało, że kierująca może
być pod wpływem alkoholu . Na miejsce natych-
miast zostali skierowani policjanci z wydziału
ruchu drogowego świdnickiej komendy. Ze
wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że
kierująca samochodem marki Opel, 48-letnia
mieszkanka powiatu świdnickiego, nie dosto-
sowała prędkości do panujących warunków w
wyniku czego wjechała do przydrożnego roku.
W wyniku tego zdarzenia nie odniosła żadnych
obrażeń. Ale to zdarzenie to nie jedyne prze-
winienie kierującej, bo jak się okazało 48-latka
kierowała pojazdem marki Opel w stanie
nietrzeźwości. Badanie wykazało ponad 1,8
promila alkoholu w organizmie, a sprawdzenie
w systemach policyjnych potwierdziło, że ko-
bieta posiada aktywny zakaz kierowania pojaz-
dami mechanicznymi.

***
5 stycznia tuż po 19:00 policjanci z Posterun-

ku w Marcinowicach pełniąc służbę na terenie
gminy w jednej z miejscowości zatrzymali po-
jazd marki BMW. Styl jazdy kierującej mógł
wskazywać, że ta kieruje pod wpływem alkoho-
lu. Podejrzenia policjantów potwierdziły się. Po
zatrzymaniu i sprawdzeniu stanu trzeźwości oka-
zało się, że 27-letnia mieszkanka powiatu wroc-
ławskiego jest nietrzeźwa, bo ma ponad 2 promi-
le alkoholu w organizmie. Teraz za swój czyn
odpowie karnie.

***
W trakcie służby (04.01.2021) na terenie

miasta Świebodzic, funkcjonariusze Zespołu
Prewencji Komisariatu Policji w Świebodzicach
zatrzymali 23-letniego mężczyznę , który kiero-
wał samochodem osobowym marki VW. W tra-
kcie wykonywanych czynności okazało się, że
mężczyzna nie powinien kierować tym pojaz-
dem, bo uprawnienia do kierowania pojazdem
mechanicznym zostały mu cofnięte w drodze
decyzji administracyjnej, wydanej przez Starostę
Świdnickiego. Za popełnienie przestępstwa z art.
180a kodeksu karnego mężczyzna kierujący VW
odpowie przed sądem.

***
Funkcjonariusze Komisariatu patrolując re-

jon Żarowa zauważyli spacerującą parę: kobietę
i mężczyznę. Kobieta nie miała zasłoniętych ust
i nosa, wobec czego policjanci podjęli interwe-
ncję. Przez cały czas jej trwania to 24-latek za-
chowywał się bardzo nerwowo i chciał jak naj-
szybciej zakończyć interwencję. Co wzbudziło
podejrzenia policjantów. Intuicja ich nie zawiod-
ła. Szybko okazało się co było tego powodem.
24-latek miał przy sobie 2 woreczki strunowe z
białym proszkiem, jeden woreczek z kryształka-
mi koloru białego. Po przebadaniu na testerze
narkotykowym okazało się ze zabezpieczone
substancje to metamfetamina, kokaina oraz me-
fedron. Łącznie zabezpieczono kilka porcji tych
narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany i tra-
fił do policyjnego aresztu. W sprawie usłyszał już
zarzuty. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje
sąd.

***
31 grudnia w miejscowości Grochotów w

gminie Strzegom policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej  kierującego samochodem marki
Opel. 51-letni mieszkaniec powiatu świdnickie-
go w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje
ograniczenie prędkości do 50 km/h, poruszał się
z prędkością 101 km/h, czyli aż o 51 km/h prze-
kroczył dozwolony limit.

Dwa dni później, 2 stycznia  w Świdnicy na
ul. Esperantystów   mundurowi zatrzymali kieru-
jącego, który w terenie zabudowanym poruszał
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klarysek z Wrocławia między innymi ko-
ściół w Witoszowie wraz z przyległościami.
Witoszów - chrzcielnicaW dokumencie z
1318 roku wymieniony jest proboszcz Theo-
dor z Witoszowa. Obecny kościół wzniesio-
ny został ok. 1300 roku, dobudowa wieży i
sklepienie nawy pochodzi sprzed połowy
XVI w. W murze obwodowym. powyżej
sklepienia nawy kościoła zachowało się sze-
reg strzelnic pochodzących z okresu inkaste-
lacji kościoła z tego czasu. Kościół był re-
montowany w 1846 roku, restaurowany w
1959 roku. Budowla jest murowana, jedno-
nawowa, z prostokątnym prezbiterium. Od
zachodu kwadratowa wieża została zwień-
czona wczesnorenesansową attyką (po 1530
roku), powtarzającą formy zwieńczenia za-
mku w Ząbkowicach. Kościół kryty jest
sklepieniem sieciowym. W południowej
ścianie znajduje się gotycki kamienny portal
z bogatą dekoracją roślinną, wyposażenie
barokowe z XVIII w.

Wilków  
Pałac w Wilkowie wzniesiony został w
XVIII w., przebudowany w latach 70. lub 80.
XIX wieku dla rodziny von Lieres.
Obecny budynek jest dwukondygnacyjny
wzniesiony na planie prostokąta z kwadrato-
wą, trzykondygnacjową wieżą wtopioną w
elewację frontową, kryty czterospadowym
dachem mansardowym. Przy pałacu znajdu-
je się dwudziedzińcowy majdan gospodar-
czy z chaotycznie sytuowaną zabudową.
Obecny dwudzielny majdan powstał po-
przez połączenie dziedzińca folwarcznego
związanego z pałacem (część południowa)
oraz zabudowań dawnego sołectwa (część
północna). Od zachodu całe założenie ogra-
nicza rzeka Piława. W obrębie zespołu przez
rzekę prowadziły dwa mosty (zachowany
jeden). Na schyłek XVIII wieku można
określić czas założenia alei lipowej w połu-
dniowo-zachodni biegnącej wzdłuż rzeki. W
końcu XIX wieku założono niewielki park
na terenie ograniczonym murem, przylega-
jący do zabudowy folwarcznej od południa.
Teren parku obecnie jest okrojony poprzez
wprowadzenie przy skrzyżowaniu dróg
współczesnej zabudowy.

Wiśniowa 
Wiśniowa - pałac z XIX w., wzniesiony w
stylu neorenesansu francuskiego. Przebudo-
wany ok. 1874 r., rozbudowany i powiększo-
ny o skrzydło południowe w 1899 r. Jest
obiektem murowanym z cegły, otynkowa-
nym, trzykondygnacyjnym, przykrytym da-
chami dwuspadowymi lub mansardowymi z
ozdobnymi szczytami (wieżyczki) i lukarna-
mi. W północno-zachodnim narożniku znaj-
duje się okrągła wieża z herbem na chorągie-
wkach.

źródło: UG Świdnica

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

AKADEMIA ROZWOJU TALENTÓW:
sesja live Świdnickich Recenzji Muzycz-
nych [PREMIERA ON-LINE]
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się o wiele szybciej, niż pozwalają na to przepisy.
37-letni  mieszkaniec  powiatu wrocławskiego,
w miejscu obowiązywania ograniczenia prędko-
ści do 50 km/h,  pędził  pojazdem marki Audi z
prędkością 108 km/h, czyli aż o 58 km/h prze-
kroczył  dozwolony limit. Za popełnione wykro-
czenia kierujący zostali ukarani wysokimi man-
datami oraz 10 punktami karnymi. Ponadto "po-
żegnali się" z uprawnieniami na najbliższe 3
miesiące. Przypominamy, że w sytuacji, gdy kie-
rowca pomimo zatrzymania jego uprawnień zde-
cyduje się dalej jeździć, okres utraty prawa jazdy
zostanie wydłużony do 6 miesięcy. Jeśli mimo to
osoba będzie nadal prowadzić auto, zostaną jej
cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.
Ich odzyskanie w tym przypadku wiązać się bę-
dzie z koniecznością ponownego zdania egzami-
nu.

***
Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego

Komisariatu Policji w Świebodzicach prowa-
dząc na terenie miasta Świebodzice działania
przeciwko przestępczości narkotykowej, w
wyniku prowadzonych działań operacyjnych
ustalili i zatrzymali 25-letniego mężczyznę,
podejrzanego o posiadanie środków odurzają-
cych i substancji psychotropowych. W trakcie
przeszukania mieszkania należącego do męż-
czyzny funkcjonariusze ujawnili w pokoju w
pufie  w której znajdowały się woreczki stru-
nowe z zawartością białego proszku i suszu w
kolorze szaro-zielonym. Po przebadaniu na te-
sterze narkotykowym okazało się iż, zabezpie-
czona biała substancja to amfetamina, a susz
szaro-zielony to marihuana. Nielegalny towar
trafił do depozytu, natomiast 25-latek do poli-
cyjnego aresztu. Mieszkaniec powiatu świd-
nickiego w sprawie usłyszał już zarzuty, teraz
Sąd zdecyduje o jego dalszym losie.

***
Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo - Inter-

wencyjnego, Wydziału Prewencji świdnickiej
komendy patrolując  rejon gminy Świdnicy w
jednej z miejscowości zauważyli kierującego po-
jazdem marki Opel, który na widok radiowozu
gwałtownie zmienił kierunek jazdy. Policjanci
postanowili zweryfikować przyczynę takiego
zachowania. Podczas kontroli drogowej szyn-
ko wyszło na jaw dlaczego kierujący chciał
uniknąć spotkania z policjantkami. Po spraw-
dzeniu w policyjnych bazach danych okazało
się, że 20-letni mężczyzna nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami mechaniczny-
mi. 20 latek był trzeźwy, ale poddano go rów-
nież badaniu na urządzeniu do wstępnego ba-
dania na zawartość narkotyków w organizmie.
Uzyskano wynik pozytywny uzasadniający
podejrzenie kierowania po zażyciu środków
odurzających.  Od mężczyzny pobrano krew
do badań. Dowodem w sprawie będą wyniki
badań laboratoryjnych. Za swoje nieodpowie-
dzialne zachowanie kierujący odpowie przez
sądem, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolno-
ści .  W trakcie kontroli w pojeździe obecny
był także 31-letni pasażer, który przez cały
czas trwania interwencji zachowywał się bar-
dzo nerwowo. Szybko wyszło na jaw co było
tego przyczyną. Policjanci przy mężczyźnie

22 stycznia 2021, godz.20:00 - 21:00
Miejsce: on-line, organizator: Świdnicki
Ośrodek Kultury

Młodzi adepci sztuki wokalnej świdnic-
kiej Akademii Rozwoju Talentów, pod
okiem instruktorów i Iwony Kuśnierz
(DSW) przygotowali 11 coverów. Śpiewa-
li: Anna Galicka, Artur Pojasek, Jakub Pa-
nas, Julia Dudek, Karol Cajzer, Laura Pa-
nas, Milena Szymula, Oliwia Walicka,
Oliwia Witkowska, Tosia Janicka, Wikto-
ria Burek, Wiktoria Fiałka a towarzyszył
im wrocławski zespół w składzie: Ale-
ksander Klewaczew (gitar), Bartłomiej
Klimek (perkusja), Marek Komorowski
(bas), Olek Miśkiewicz (instrumenty kla-
wiszowe).
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-
mach Youtube, Facebook, Spotify, Tidal i
wielu innych.

RECENZJE MUZYCZNE: najlepsze pol-
skie płyty [KONKURS]
29 stycznia 2021ciąg dalszy na str. 12
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ujawnili kilka porcji amfetaminy. Grozi mu do 3
lat pozbawienia wolności.

***
COVID-19

Niestety, aktualne jest nadal zagrożenie epi-
demiczne. Od początku jego trwania świdniccy
policjanci wykonują swoje ustawowe obowiąz-
ki, sprawdzając między innymi czy przestrzega-
ne są obostrzenia. Działania, które policjanci re-
alizują w tym szczególnym okresie, mają na celu
ochronę ludzkiego życia i zdrowia. Pamiętajmy
- wykazując zrozumienie dla istoty zagrożenia i
pomagając sobie wzajemnie, ograniczymy ryzy-
ko zakażenia. Świdniccy policjanci wraz ze służ-
bami sanitarnymi cały czas weryfikują, czy za-
chowane są wymogi związane z sytuacją pande-
miczną w sklepach, strefach fitness czy obie-
ktach wypoczynkowych. Cel jest jeden - ograni-
czenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Policjanci każdego dnia w trakcie prowa-
dzonych działań uświadamiają mieszkańców

naszego powiatu jak bardzo ważne jest prze-
strzeganie obowiązujących zasad i ograniczeń
w walce z COVID19. Ich lekceważenie łączy
się z narażeniem zdrowia i życia innych osób,
dlatego ze strony policjantów spotyka się ze
zdecydowaną reakcją, ponieważ wprowadzo-
ne obostrzenia mają pomóc w walce z COVID-
19.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Po-
licji w Świdnicy realizują czynności wspomaga-
jące dla służb sanitarnych, które stale prowadzą
działania w związku ze stanem zagrożenia epi-
demicznego. W tej niełatwej dla wszystkich sy-
tuacji, funkcjonariusze przy wzmożonych środ-
kach bezpieczeństwa cały czas realizują swoje
ustawowe zadania obsługując interwencje doty-
czące zgłoszeń od mieszkańców, zatrzymują
sprawców przestępstw i wykroczeń.

A w ramach podejmowanych działań spraw-
dzane są też między innymi sklepy wielkopowie-
rzchniowe, strefy fitness i siłownie, obiekty wy-
poczynkowe, środki transportu i komunikacji
miejskiej oraz inne miejsca.

Świdniccy Policjanci po raz kolejny apelują
do mieszkańców powiatu świdnickiego o stoso-
wanie się do obowiązujących przepisów i ob-
ostrzeń oraz o zachowanie wszelkich środków
ostrożności. 

info: KPP Świdnica

www.expressem.eu

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.pdf
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-

ciąg dalszy ze str. 11
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bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub
portal PUE ZUS. Natomiast od 1 kwietnia 2021r.
drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, lub za
pośrednictwem poczty.

Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powin-
ny składać tylko osoby którym urodziło się dziec-
ko lub uzyskały prawo do pobierania świadcze-
nia np. w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach
programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1
czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie zło-
ży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek
o świadczenie wychowawcze na nowy okres w
terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie
świadczenia wychowawczego oraz wypłata
przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec
nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co
gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od
pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku kompletnych i prawidłowo
wypełnionych wniosków złożonych w okresie
od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa
oraz wypłata przyznanego świadczenia za mie-
siąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do
31 lipca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o
świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od 1
czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz
wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc
czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż
do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym termi-
nie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wycho-
wawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesią-
ca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złoże-
nie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwa-
rantowało , że świadczenie wychowawcze zostanie
wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązy-
wał następujący mechanizm:
◆ w przypadku złożenia kompletnego wniosku

w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.
przyznanie świadczenia następuje za miesią-
ce od lipca, a wypłata przyznanego świadcze-
nia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września
2021 r.,

◆ w przypadku złożenia kompletnego wniosku
w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przy-
znanie świadczenia następuje za miesiące od
sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia
nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,

◆ w przypadku złożenia wniosku na nowy
okres w kolejnych miesiącach, świadczenie
będzie przyznawane od miesiąca, w którym
rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego
świadczenia realizowane będą co miesiąc na
bieżąco.

KOLEJNA UCZENNICA SP 
W PSZENNIE ODDAŁA WŁOSY 
Kolejna uczennica Szkoła Podstawowa im.

Mikołaja Kopernika w Pszennie zdecydowała się
na szlachetny, piękny gest . Iga Piotrowska z
klasy 5a oddała swoje włosy na rzecz działań
Fundacji Rak’n’Roll Wygraj Życie w ramach
akcji "Daj Włos!"

Jesteśmy bardzo dumni ze wszystkich dzia-
łań naszych uczniów świadczących o ich wrażli-

wości i wielkich serduchach. Wśród naszych
uczennic jest całkiem spora grupa dziewcząt,
które zdecydowały się wspomóc Fundację, choć
nie wszystkie głośno o tym mówią. Gratulujemy
pięknej postawy - czytamy na facebookowym
profilu placówki.

Jak widnieje na stronie internetowej Funda-
cji Rak’n’Roll, peruki z naturalnych włosów są
refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
do wysokości niewielkiego limitu (250 zł), a ich
cena jest wysoka. Dlatego od 9 lat fundacja po-
maga kobietom w trakcie chemioterapii wyglą-
dać dobrze - w Programie Daj Włos! otrzymują
one peruki bezpłatnie. Każdy może obciąć włosy
w dobrym celu i przekazać je do RaknRolla.
Dalej powędrują do perukarni Rokoko, która zro-
bi dla Pań wygodne i piękne peruki.

Zanim jednak zdecydujemy się na tego typu
gest, pamiętajmy o ważnych zasadach:
◆ włosy rozjaśniane nie nadają się na perukę.
◆ ścinane włosy muszą mieć 25 cm lub więcej.
◆ muszą być umyte bez odżywki.
◆ pakowane do wysyłki - muszą być suche.
◆ muszą być splecione w warkocze.

Więcej informacji dostępnych na stro-
nie:https://www.raknroll.pl

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ
DROGI GMINNEJ 

W WITOSZOWIE DOLNYM 
Dobiegło końca zadanie pod nazwą "Przebu-

dowa drogi gminnej w Witoszowie Dolnym", w
ramach którego przebudowany  został odcinek
drogi w Witoszowie Dolnym.

W ramach przebudowy wykonano  nawierz-
chnię asfaltową o długości 230m i szerokości  4,5
- 5,0m wraz z odwodnieniem, kanalizacją de-
szczową z wpustami ulicznym oraz przepustami
drogowymi.

W ramach zadania wykonywane jest również
oświetlenie uliczne drogi lampami solarnymi
(termin odbioru końcowego zaplanowano na
dzień 25.01.2021r.).

Wartość wykonanego zadania wyniosła
ponad 380 tys. zł.  Zadanie zrealizowane zostało
ze środków własnych gminy Świdnica. Wyko-
nawcą robót jest Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów  Sp. z o.o.

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA - ZŁÓŻ
WNIOSEK O POŻYCZKĘ NA

SPŁATĘ ZADŁUŻENIA 
Od 14. stycznia 2021 r., można składać wnio-

ski o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia
powstałego w związku z prowadzeniem działal-
ności rolniczej.

Producenci rolni zainteresowani otrzyma-
niem wsparcia na restrukturyzację swoich zadłu-
żonych gospodarstw, mogą składać wnioski o
udzielenie oprocentowanej pożyczki na spłatę
zadłużenia powstałego w związku z prowadze-
niem działalności rolniczej. Dokumenty przyj-
mują biura powiatowe Agencji. Warunkiem ubie-
gania się o pożyczkę jest opracowanie przez zain-

teresowany podmiot planu restrukturyzacji, któ-
ry zostanie zaakceptowany przez właściwego ze
względu na jego miejsce zamieszkania lub sie-
dzibę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dora-
dztwa Rolniczego.

Wzory wniosków do pobrania oraz więcej
informacji znajdą Państwo na stronie interneto-
wej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

i

ny prezent urodzinowy, który wprowadzi
wiele zamieszania do życia przyjaciół. Ża-
den z nich jednakowoż nie śmiał nawet przy-
puszczać, jak ta bajka się rozwinie. A takiego
zakończenia nikt by się nie spodziewał!

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

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.

cd za tydzień

ciąg dalszy ze str. 9
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

www.expressem.eu www.expressem.eu

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 W pracy nareszcie docenią Twoje
starania i ciężką pracę. Będziesz miał świetny
humor. Konflikt z partnerem uda się pomyśl-
nie rozwiązać. Wszystko wróci do normy i
odzyskasz dawny spokój. Będzie Ci sprzyjało
szczęście w grach losowych i loteriach. Spra-
wy finansowe są na najlepszej drodze.
BYK Brak gotówki zmusi Cię do działania.
Weźmiesz się w garść i z energią podejdziesz
do pracy. Opuści Cię melancholijny nastrój,
nie będzie czasu na narzekania. Sprawy ro-
dzinne dobrze się ułożą. Niestety będziesz
rzadkim gościem w domu. W poniedziałek
spotkasz starego przyjaciela.
BLIŹNIĘTA Więcej czasu poświęć swojemu
partnerowi. Po ostatnich wydarzeniach jest
bardzo zmęczony i zrezygnowany. A Ty ciągle
gdzieś znikasz. Nie musisz się tak poświęcać.
I tak osiągniesz upragniony cel. Wymaga to
jednak cierpliwości. Sprawy finansowe poto-
czą się po Twojej myśli. Będziesz mógł spo-
kojnie płacić rachunki.

RAK Nie upieraj się przy swoim. Nie masz
racji. Sprawy wyglądają zupełnie inaczej,
niż Ci się wydaje. Są aspekty, o których nie
masz pojęcia. Można znaleźć inne, bardziej
korzystne rozwiązanie. Sprawy sercowe bę-
dą się wspaniale układać. W najbliższych
dniach będzie wiele romantycznych chwil.
LEW Kolejne dni będą upływały w rados-
nej atmosferze, pełnej zabawy i beztroski.
Zapomnisz o kłopotach dnia codziennego.
Wiele czasu spędzisz w towarzystwie pew-
nej miłej osoby. Sprawy zawodowe odejdą
na dalszy plan. Niestety, portfel raptownie
zacznie chudnąć i trzeba się będzie zabrać
do pracy.
PANNA Popadłeś w zimową depresję. Na
nic nie masz ochoty. Nie możesz doczekać
się wiosny, bo z nią wiążesz pewne nadzieje.
W pracy bez zmian. Ciągle trzeba będzie
wykonywać te same, nudne zadania. Posta-
raj się odprężyć. Więcej czasu poświęcić na
ulubione zajęcia i zainteresowania. Sprawy
finansowe - bez zmian.
WAGA Zbliżają się Twoje szczęśliwe dni.
Będzie Ci się wiodło pod każdym względem.
Wykorzystaj ten czas na załatwienie spraw,
które dotychczas przysparzały Ci kłopotów.
Znaczna poprawa sytuacji finansowej pozwo-
li na zapłacenie rachunków. Ciekawie zapo-
wiada się nadchodzący weekend. Teraz
wszystko w Twoich rękach.
SKORPION Powinieneś przestać bujać w
obłokach. Konkurencja nie śpi i tylko czeka,

aż popełnisz jakiś błąd. Nie możesz sobie
teraz pozwolić na lekkomyślność. Jeżeli
teraz ostro zabierzesz się do pracy, to z
pewnością odniesiesz sukces. W domu na-
dal miła i życzliwa atmosfera. Postaraj się
tego nie zepsuć. We wtorek miła niespo-
dzianka. 
STRZELEC Pozbędziesz się nareszcie
kłopotów finansowych, które ostatnio tak
bardzo Cię martwiły. Możesz znowu zapla-
nować większe wydatki, bo poprawi się

Twoja sytuacja finansowa. Zadbaj o jakieś
miłe spotkanie w gronie przyjaciół. Pomoże
Ci to zregenerować siły. Przed Tobą jeszcze
wiele pracy. Przyniesie ona jednak wiele
satysfakcji.
KOZIOROŻEC Tracisz pomału zapał. To
nieomylny znak, że koniecznie potrzebu-
jesz odpoczynku. Nie możesz żyć samą pra-
cą. Sprawy zawodowe idą bardzo dobrze,
możesz je spokojnie na jakiś czas zostawić
swojemu biegowi. Świat się nie zawali jeże-
li zrobisz sobie małą przerwę. Dobrze ułożą
się stosunki rodzinne.
WODNIK Rozwiążesz jakiś ważny prob-
lem. Ledwie odetchniesz z ulgą, a pojawią
się nowe sprawy do załatwienia. Nie oba-
wiaj się jednak porażek, gwiazdy w tym
tygodniu będą miały pod opieką Twoje in-
teresy. W domu nadal miła i życzliwa atmo-
sfera.
RYBY Tydzień pełen pracy. Poświęcisz na
nią wiele czasu. Rozpoczniesz również
przygotowania do jakiegoś święta lub uro-
czystości. Ktoś będzie przeciwny Twoim
poglądom i być może powstanie z tego kon-
flikt lub nieporozumienie. Trzymaj się swe-
go zdania. Nie możesz teraz ulegać wpły-
wom.

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

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

http://www.nowak-az.pl
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