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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

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-
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 po-
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PAKIET POMOCOWY 
DLA ŚWIDNICKICH

PRZEDSIĘBIORCÓW
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej omawia-

ne będą trzy uchwały pomocowe dla świdnickich
przedsiębiorców wniesione przez prezydent mia-
sta, Beatę Moskal-Słaniewską. To kolejny już
miejski pakiet wspierający prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w czasie epidemii.  

- Jak sygnalizuje wiele firm, których działal-
ność została ograniczona częściowo lub całkowi-
cie, rządowa pomoc niestety nie jest dla nich
wystarczająca, a ze względu na zapisy w usta-
wach nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Dlate-
go teżchcemy, w miarę możliwości prawnych i
budżetowych miasta, kolejny raz wspomóc
przedsiębiorców w tym trudnym dla nich okre-
sie- mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Zaproponowane zostaną rozwiązania syste-

mowe w postaci ulg i innego typu wsparcia dla
lokalnych przedsiębiorców, czyli:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków i budowli lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej

Zwolnienie dotyczy podatku od nierucho-
mości należnego za okres od 1 stycznia do 31

marca 2021 roku. Będzie się mógł o nie ubiegać
przedsiębiorca znajdujący się w grupieobjętej
całkowitym zakazem prowadzenia działalności
gospodarczej,wprowadzonym Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020
roku w sprawie ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii. 

Dokumenty, tj. formularz covidowy wraz z
korektą deklaracji na podatek o nieruchomości
(osoby prawne) lub korektą informacji podatko-
wej (osoby fizyczne) będą przyjmowane w ter-
minie od wejścia w życie uchwały do dnia 15
marca 2021 roku. 

Przedłużenie terminów płatności rat po-
datku od nieruchomości

Dla pozostałych grup przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa pogorszeniu na
skutek spadku obrotów gospodarczych, zapro-
ponowano przedłużenie terminów płatności rat
podatku od nieruchomości do 30 czerwca 2021
roku. Aby uzyskać ulgę wystarczy złożyć formu-
larz covidowyoraz oświadczenie (do pobrania na
stronie urzędu) w terminie od wejścia w życie
uchwały, a przed upływem terminu płatności rat
podatku od nieruchomości.

Ulgi  za najem, dzierżawę lub użytkowa-

nie, nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miasto Świdnicy

Trzecią formą wsparcia jest odstąpienie od
dochodzenia należności za najem, dzierżawę lub
użytkowanie, nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miasto Świdnicy lub jej jedno-
stek organizacyjnych, za okres od 1 stycznia do
31 marca 2021 roku.  Ulga może wynieść:

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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trzeby 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

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"

www.expressem.eu

◆ 100 % odstąpienia dla przedsiębiorcy, który
znajduje się w grupie przedsiębiorców obję-
tych całkowitym zakazem prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w czasie obowiązywa-
nia stanu epidemii (analogicznie jak przy
zwolnieniach z podatku od nieruchomości);

◆ 50% odstąpienia dla przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa pogorszeniu
na skutek spadku obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia COVID-19, o co
najmniej 50% w dowolnym miesiącu przypa-
dającym po 30 września 2020 roku w porów-
naniu do miesiąca poprzedniego lub analogi-
cznego miesiąca roku poprzedniego. 
Aby ubiegać się o ulgę w należnościach cy-

wilnoprawnych należy złożyć formularz covido-
wy i wniosek o odstąpienie od dochodzenia na-
leżności (do pobrania na stronie urzędu) w termi-
nie od wejścia w życie uchwały do 15 marca 2021
roku. 

Aktualne informacje odnośnie oferowanych
form pomocy oraz procedur ich uzyskania można
znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy w zakładce "Koronawirus - info"
oraz pod numerami telefonów - tel. 74/ 856 28
91, 74/ 856 28 60 oraz 605 762 069 w godzinach
od 7:30 do 15:30.

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W ŚWIDNICY W TRYBIE ZDALNYM

W piątek, 29 stycznia o godz. 10.00 rozpocz-
nie się XXV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.
Odbędzie się ona w trybie zdalnym. Radni roz-
patrywać będą 6 projektów uchwał. 

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwa-
ływ sprawie:obchodów Roku Cypriana Kamila

Norwida oraz Stanisława Lema w Gminie Miasto
Świdnica; ustalenia  rocznego  planu  potrzeb  w
zakresie  wykonywania  prac  społecznie użyte-
cznych na rok 2021.

Przedstawione zostaną także sprawozdania z
działalności Komisji Rady Miejskiej w Świdnicy
za 2020 rok oraz ich plany pracy na 2021 rok. 

TRWA REWITALIZACJA PARKU
MŁODZIEŻOWEGO

W Parku Młodzieżowym rozpoczęły się ko-
lejne prace, tym razem związane z zagospodaro-
waniem zieleni. Wykonuje je wyłonione w prze-
targu konsorcjum, czyli Firma Handlowo Usłu-
gowa "Borowski" ze Świdnicy oraz firma "Ogro-
dy" Grzegorz Szmidlaze Świebodzic .

Usuwane są samosiewy drzew i krzewów, a
także drzewazagrażające bezpieczeństwu w par-
ku. Przygotowane będą miejsca do sadzenia
drzew, krzewów, bylin i runa. Powstaną także
nowe trawniki oraz wnioskowana przez wielu
mieszkańców i radnych łąka kwietna .Przez
okres trzech lat od zakończenia zadania zago-
spodarowania zieleni, konsorcjum firm prowa-
dzić będzie zabiegi pielęgnacyjne w parku. 

Wszystkie prace realizowane są na podsta-
wie prawomocnych decyzji Wojewódzkiego

ciąg dalszy na str. 4
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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
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

Konserwatora Zabytków, przy udziale inspekto-
ra nadzoru w zakresie  zieleni. Ich koszt to ponad
2 miliony 900 tysięcy złotych. Zgodnie z umową
powinny zakończyć się na początku września
tego roku. 

Przypomnijmy, że Park Młodzieżowy wpisa-
ny jest do rejestru zabytków. Głównym założe-
niem projektowym było uzupełnienie i podkre-
ślenie zieleni istniejącej z zachowaniem jej leś-
nego charakteru. Działania projektowe polegały
na odtworzeniu historycznych alei drzew, pod-
kreśleniu linii nasypów byłych fortyfikacji, za-
znaczeniu istnienia byłych cmentarzy (garnizo-
nowego i katolickiego), wzbogaceniu warstwy
krzewów wysokich i niskich, a także uzupełnie-
niu runa. 

W parku zakończyła się już budowa infra-
struktury  podziemnej, dotyczącej  oświetlenia i
monitoringu.Trwa remontciągów komunikacyj-
nych. Do końca sierpnia zamontowane zostaną
lampy oświetleniowe, monitoring, ławki, kosze
na odpady oraz wykonana będzie docelowa na-
wierzchnia ciągów pieszych i ścieżek rowero-
wych.

Świdnica otrzyma na rewitalizację Parku
Młodzieżowego ponad 7 milionów 171 tysięcy
złotych. Będzie to już kolejne zielone miejsce, po
Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku
Sikorskiego, które doczeka się gruntownej mod-
ernizacji. Dofinansowanie pochodzić będzie z
unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Całkowity koszt rewitalizacji to
ponad 9 milionów 248 tysięcy złotych. Inwesty-
cja obejmie całą powierzchnię, czyli około 11
hektarów.

W II etapie remontu odbudowana zostanie
historyczna altana wraz z towarzyszącą infrastru-
kturą. Koszt tego etapu szacowany jest wstępnie
na 3 mln zł, a wykonanie nastąpi w 2022 roku. 

UNIJNE DOFINANSOWANIE DLA
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Tym razem nie miasto, a świdnickie wspól-
noty mieszkaniowe pozyskały środki unijne w
ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 15 ABCDE otrzyma dofi-
nansowanie w wysokości ponad 970 tysięcy zło-
tych na termomodernizację obiektów mieszkal-
nych przy ul. Skłodowskiej 13A-13E i 15A - 15E.
Całkowity koszt zgłoszonego zadania to 1 602
313,60 zł. Prawie 255 tysięcy złotych przyznano
natomiast Wspólnocie Mieszkaniowej "WI-
KTORIA" przy ul. Stanisława Moniuszki 20-22-
24 na modernizację energetyczną budynku.
Koszt zadania wyniósł ponad 400 tysięcy zło-
tych. Obie te inwestycje umieszczone były na
liście rezerwowej projektów. 

Przypomnijmy, że w latach wcześniejszych
trzy wspólnoty mieszkaniowe z terenu Świdnicy
otrzymały unijne dofinansowanie na rewitaliza-
cję, czyli remont i odnowę części wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul . Jagiellońskiej

9 na remont elewacji i klatki schodowej budynku
pozyskałaponad 128 tysięcy złotych. Całkowity
koszt zgłoszonego zadania wyniósł prawie 174
tysiące złotych. Wspólnocie Mieszkaniowej przy
ul. Księżnej Agnieszki 1 i pl. św. Małgorzaty 6 na
remont elewacji wraz z dociepleniem obiektu
przyznano ponad 160 tysięcy złotych. Całkowity
koszt inwestycji to 246 751 zł. Natomiast Wspól-
nota Mieszkaniowa przy ul. Joachima Lelewela
24 otrzymała na remont elewacji frontowej bu-
dynku ponad 113 tysięcy złotych, przy całkowi-
tym koszcie zadania 153 776 zł

DOTACJE DLA ŚWIDNICKICH
ŻŁOBKÓW 

110 400 zł na funkcjonowanie świdnickich
miejskich żłobków pozyskało miasto z programu
Maluch+. Jest to wsparcie dla budżetu miasta,
które łącznie na funkcjonowanie żłobków prze-
znacza rocznie około 3 mln 500 tys. zł. 

Program Maluch+ wspiera rozwój instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków,
klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Be-
neficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do
tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. W
tegorocznej edycjikonkursu wsparcie otrzymało
815 jednostek. 

Od wielu lat Świdnica jest jego beneficjen-
tem. W 2015 roku miasto otrzymało 261 976 zł
na utworzenie i wyposażenie 15 nowych miejsc
opieki w Żłobku Miejskim nr 1. W 2016 roku -
35 700 zł. W 2016 roku na budowę żłobka na
osiedlu Zawiszów pozyskano dotację w wysoko-
ści 2 391 326 zł. W 2017 roku przyznano gminie
165 200 zł. W 2018 i 2019 roku były to kwoty po
207 000 zł. Natomiast w ubiegłym roku - 186 300
zł. Przez okres sześciu lat środki pozyskane z
programu Maluch+ wyniosły 3 454 502 zł.

Przypomnijmy, że miasto oferuje 200 miejsc
w 2 żłobkach miejskich, po 100 w każdym. W
niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych
jest ich 156.

PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH NA
REMONTY CHODNIKÓW 

Miasto przygotowuje przetarg na remonty
chodników. Do przebudowy zakwalifikowano
około 2000 m2 ciągów pieszych.

- Uwzględnione zostaną postulaty mieszkań-
ców i radnych Rady Miejskiej, remontować bę-
dziemy najbardziej zniszczone fragmenty, a tym
razem nasza uwaga skupia się głównie na Zawi-
szowie i Osiedlu Młodych - mówi prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska. 

Wstępnie zakwalifikowano następujące lo-
kalizacje:
- ul. Ludwika Waryńskiego (po przeciwnej stro-
nie zabudowy) - od ul. kard. Stefana Wyszyń-
skiego do wysokości budynku nr 35
- ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego (po przeciw-
nej stronie zabudowy) -od ul. kard. Stefana Wy-
szyńskiego do budynku nr 25
- ul. Jodłowa - od ul. Francuskiej do sklepu
Biedronka
- ul. Juliusza Słowackiego - od numeru 2 do 13
- ul. Henryka Brodatego - od numeru 17 do 33
oraz przy przychodni weterynaryjnej
- ul. Juliana Ursyna Niemcewicza - przed budyn-
kiem nr 2
- ul. Władysława Łokietka od numeru 2 do 4

W budżecie miasta przeznaczono na ten cel
ponad 500 tysięcy złotych. Otwarcie ofert prze-
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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 międzynarodowego
festiwalu sztuki "Broken Walls" w Kalifornii
(1991). W roku 2005 otrzymał stypendium
naukowe od fundacji Fulbrighta. Reżyserował
i wykładał w Polsce, Szwajcarii, Włoszech,
Wielkiej Brytanii, Grecji i Stanach Zjednoczo-
nych. Opublikował "Teatr antycznej Grecji"
(2001, Nagroda indywidualna MENiS i "Do-
lnośląski Brylant Roku"), "We władzy teatru.
Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie"
(2005, Nagroda im. Wojciecha Bogusławskie-
go), "Drugie narodziny teatru. Performanse
mnichów anglosaskich" (2010), "Teatr bez te-
atru. Performanse w Anglii Wschodniej u
schyłku średniowiecza" (2012) oraz "Źródła
teatru" (2013).

*********************************
Plan sparingów Dabro-Bau

Polonii-Stali 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 10: rodzinna wycieczka po Świd-

nicy - około 16 km (łatwa)
dystans trasy: ok. 16 km
stopień trudności: łatwa
czas przejazdu: ok. 2 h

Zalew Witoszówka
Flesza Nowomłyńska

Park Centralny
"Srający Chłopek"

Park Strzelnica
Park Sikorskiego

Samolot Czerwonego Barona
Kościół Pokoju

Rynek, Wieża Ratuszowa
Katedra Świdnicka

Bosmanat

Łatwa i krótka trasa, idealna dla rodzin z
dziećmi oraz niezbyt wprawionych rowe-
rzystów. Została poprowadzona tak, abyśmy

targowych planuje się na przełomie lutego i mar-
ca.Prace zrealizowane będą w pierwszym półro-
czu 2021 roku.To nie ostatnia pula remontów
chodników w tym roku.

Starostwo informuje...

INWESTYCJE W OŚWIATOWĄ
INFRASTRUKTURĘ W 2021

Pomimo napiętego budżetu na rok 2021 Po-
wiat Świdnicki nie rezygnuje z inwestycji w po-
wiatową infrastrukturę oświatową. W 2021 prze-
widziano szereg drobnych remontów, większe
inwestycje termomodernizacyjne oraz prace nad
polepszeniem infrastruktury sportowej przy pla-
cówkach oświatowych podległych powiatowi.

Infrastruktura sportowa
W poprzednich latach powiat wybudował i

zmodernizował boiska przy takich szkołach jak
Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych, III Li-
ceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólno-
kształcące czy Zespół Szkół Mechanicznych. W
2021 roku przebudowy doczeka się boisko przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzego-
miu. Na ten cel w budżecie zarezerwowano kwo-
tę łącznie 750 tys. zł.

Dalsze prace będą prowadzone także przy
obiekcie należącym do Zespole Szkół Mechani-
cznych - koszt prac ok. 170 tys. zł.

Termomodernizacja
W latach poprzednich Powiat Świdnicki zna-

czne środki przeznaczał na inwestycje termo-
modernizacyjne w podległych mu placówkach .
Termomodernizacji poddano budynki takich pla-
cówek, jak: Zespół Szkół Specjalnych w Świe-
bodzicach, Internatu Zespołu Szkół Mechanicz-
nych oraz budynek Powiatowego Biura Geodezji
i Katastru.

W roku 2021 termomodernizacji doczekają
się kolejne budynki powiatowej oświaty. Inwes-
tycje przeprowadzone zostaną w: Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Świebodzicach (sala gi-
mnastyczna), I Liceum Ogólnokształcącym w
Świdnicy oraz Zespole Placówek w Bystrzycy
Górnej. Łączny koszt prac w tych placówkach
wyniesie 3 mln. 150 tys. zł.

Prace remontowe
Bieżące prace remontowe przeprowadzone

zostaną między innymi w budynkach Zespołu
Szkół w Strzegomiu, Zespołu Szkół Budowlano-
Elektrycznych i III Liceum Ogólnokształcącego.
Koszt tych prac szacowany jest na kwotę 830 tys.
zł.

W bieżącym roku Powiat Świdnicki zamie-
rza przeznaczyć na remonty i inwestycje w po-
wiatową infrastrukturę oświatową kwotę prawie
5 mln. zł.

ZMARŁ 
PPŁK BOGDAN ZDROJEWSKI
W niedzielny poranek zmarł podpułkownik

Bogdan Zdrojewski, prezes Związku Inwalidów
Wojennych i Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych - Koło Miejskie.
Ppłk Zdrojewski aktywnie działał w antykomu-
nistycznym podziemiu, w szczególności w Zrze-
szeniu Wolność i Niezawisłość, za co 10 lat spę-
dził w stalinowskim więzieniu.

Ppłk Zdrojewski aktywnie działał w świdnic-
kich organizacjach kombatanckich, przez wiele
lat przewodniczył dwóm z nich: Związkowi In-
walidów Wojennych i Związkowi Byłych
Więźniów Politycznych. Uczestniczył w spotka-

niach kombatanckich, przewodniczył posiedze-
niom Związkom Kombatanckim i Żołnierskim
Ziemi Świdnickiej, angażował się w żywe lekcje
historii w świdnickich szkołach, na których, jako
naoczny uczestnik wydarzeń, przybliżał mło-
dzież powojenne dzieje Polski.

W imieniu Zarządu Powiatu Świdnickiego
składamy Rodzinie i najbliższym najszczersze
wyrazy współczucia.

TRANSPORT DO PUNKTÓW
SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

W związku z rozpoczęciem szczepień w ra-
mach Narodowego Programu Szczepień przeciw
COVID-19 poszczególne gminy zapewniają
swoim mieszkańcom transport do punktu szcze-
pień.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby
niepełnosprawne oraz seniorzy, którzy nie mogą
samodzielnie dotrzeć na szczepienie. Informacje
na ten temat można uzyskać dzwoniąc pod poda-
ne poniżej numery telefonów:
◆ Urząd Miejski w Świdnicy tel. 74 856 28 68

w godz. 8.00 - 15.00
◆ Urząd Miejski w Świebodzicach tel. 74 666

95 81 w godz. 8.00 - 15.00
◆ Urząd Gminy w Dobromierzu tel. 74 858 62

17 wew. 24 w godz. 8.00 - 15.00
◆ Urząd Miejski w Żarowie tel. 74 30 67 367 w

godz. 8.00 - 15.00
◆ Urząd Miejski w Strzegomiu tel. 74 647 71

80 w godz. 8.00 - 15.00
◆ Urząd Gminy w Marcinowicach tel. 74 606

889 694 w godz. 8.00 - 15.00
◆ Urząd Gminy w Świdnicy tel. 74 602 771 228

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 -
14.30, w piątek w godz. 8.00 - 13.00

◆ Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jawo-
rzynie Śl. tel. 798 722 585 w godz. 8.00 -
16.00

W MDK...

"PEJZAŻ ZIMOWY"
Na konkurs plastyczny wpłynęło 89 prac wy-

konanych przez uczestników zajęć stałych z
Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. Ko-
misja w składzie : Dorota Hurlak - nauczyciel
plastyki SP Marcinowice, Wanda Szwegler -
emerytowany nauczyciel plastyki MDK Świdni-
ca, po obejrzeniu prac postanowiła przyznać 34
nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria I do 9 roku życia:

MILANA  YAROTSKA
JUSTYNA  PRZYSTUPA
IDA  DŁUGOŁĘCKA
HUBERT  SOŚNICKI
KASIA  LECIEJEWSKA
LIDKA  SŁOMA
MARTA  PRZYBYSZ
NATALKA  MATEJKO
LENA  KAŚKIEWICZ
LENA  CISEK
NADIA  NIECZAROWSKA

ciąg dalszy na str. 6
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możliwie jak najdłużej mogli poruszać się
wyłącznie po ścieżkach rowerowych. Przy
okazji zobaczymy kilka najważniejszych
atrakcji, zabytków oraz ciekawych świdnic-
kich zakamarków.
Rozpoczynamy tradycyjnie spod Bosmana-
tu nad Zalewem Witoszówka. Ścieżką rowe-
rową kierujemy się na północ wzdłuż tafli
wody, za rondem skręcamy w prawo w ul.
Pionierów. Tu znajdujemy się na wysokości
dwóch ważnych lokalizacji. Po naszej pra-
wej stronie zobaczymy fragment systemu
dawnych umocnień Twierdzy Świdnickiej z
XVIII wieku - tzw. Fleszę Nowomłyńską, po
lewej natomiast znajduje się chluba miasta -
zrewitalizowany Park Centralny, z kilkoma
ciekawymi elementami małej architektury -
fontanną, kamiennym mostem czy rzeźbą
Wielanda. Nic nie stoi na przeszkodzie aby-
śmy przed dalszym etapem podróży pokrę-
cili się po obu tych terenach. Kontynuujemy
podróż ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ślą-
skiej oraz Miłego dnia. Na wysokości Gale-
rii Świdnickiej, na moment zjeżdżamy w
nieoznakowaną szutrową drogę wzdłuż rze-
ki. Dzięki temu zabiegowi za chwilę wyje-
dziemy prosto na ścieżkę rowerową wzdłuż
ul. Nadbrzeżnej. Następnie pniemy się w
górę ulicą Stęczyńskiego, po czym skręcamy
w prawo za rondem w ul. Kazimierza Wiel-
kiego. Bardzo ważne abyśmy na kolejnym
przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetl-
ną (skrzyżowanie K. Wielkiego i Długosza)
przeprawili się na prawą stronę. Kolejne 600
metrów pokonamy wzdłuż równoległej uli-
czki, aż dotrzemy do przejścia dla pieszych
i znów powrócimy na lewą stronę. Od tego
momentu wypatrujemy już ścieżki rowero-
wej wychodzącej z miasta w kierunku wsi
Wiśniowa. Za chwilę opuścimy miasto, ale
tylko na moment. Na kolejnym skrzyżowa-
niu skręcamy w prawo i docieramy do naj-
bardziej osobliwej atrakcji Świdnicy. Jest to
jedyny w Europie (a być może i na świecie)
pomnik wąsatego mężczyzny z fajką w ręku,
załatwiającego potrzebę fizjologiczną. Przez
niektórych zwany "Bolkiem Myślicielem"
przez innych po prostu "Srającym Chłop-
kiem". Powracamy do Świdnicy tą samą tra-
są. Skręcamy w ul. Andersa. Po długiej pro-
stej skręcamy w lewo. Za moment przepra-
wiamy się przez tory kolejowe po prawej
stronie. Kolejny cel to Park Strzelnica. Na
terenie parku znajdowała się poniemiecka
strzelnica wojskowa i z pewnością miniemy
po drodze kilka fragmentów torów strzelec-
kich. Trzymamy się parkowych ścieżek, któ-
re wyprowadzą nas na ulicę Esperantystów.
Przekraczamy ją na przejściu dla pieszych i
wjeżdżamy w piaszczystą ulicę Kanonier-
ską, po czym skręcamy w prawo. Dalszy
fragment przebiega przez ścieżkę rowerową
wzdłuż parku Sikorskiego. Nie rozpędzajmy
się jednak, póki nie zobaczymy repliki sa-
molotu Czerwonego Barona. Słynny Fokker

ALA  BROŻBAR
ANHELINA  SHEVCZENKO
ZUZIA  GUZIK

Kategoria II od 10 roku życia:
MAGDA  MORAWSKA
LENA  ROGÓŻ
AMELIA  JANCZARSKA
LENA  GRZECZKA
ANDRZEJ  MITRANKA
DOROTA  KRAWCZYŃSKA
TYMOTEUSZ  ARCZYKOWSKI
AMELIA  JASKUŁA
ZUZIA  TADLA
JULIA  RADASZEWSKA
WIKTORIA  GOŁUCH
KAMILA  ŁUCZAK
NATALIA  STRZELCZYK
KONSTANCJA  KULAK
AGATA  GALUBA
ADELA  ZARĘBA
JULIA  BOBELA
AGATA  ZARĘBA
DOROTA  KRYŚPIAK
ZUZIA  GREF
Dziękujemy wszystkim za udział w konkur-

sie, gratulujemy laureatom, zapraszamy do
udziału w kolejnych konkursach i zachęcamy do
twórczości plastycznej. 

/koordynator konkursu 
Joanna Waksmundzka/

KONKURS KRAJOZNAWCZY 
ZE ZNAJOMOŚCI ATRAKCJI
TURYSTYCZNYCH POWIATU

ŚWIDNICKIEGO
Serdecznie zapraszamy uczestników zajęć

stałych MDK do wzięcia udziału w Konkursie
Krajoznawczym ze znajomości atrakcji turysty-

cznych powiatu Świdnickiego, który odbędzie
się 5 lutego 2021 r, o godz. 16:30, w Sali Wido-
wiskowej, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21,
Świdnica.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
I - Szkoły Podstawowe
II - Szkoły ponadpodstawowe
Zapisy do 2 lutego 2021 r. u nauczyciela lub

w sekretariacie MDK, tel. 74 851 33 30

RADOŚĆ W OCZACH SENIORÓW 
DOŚWIADCZENIE BEZCENNE!

W ramach akcji "Podusia dla Babusi i Dzia-
dziusia" wręczaliśmy poduszki z okazji Dnia
Babci i Dziadka w Dziennym Domu Seniora
"Wigor" w Świdnicy. Akcja trwa w wielu pla-
cówkach wychowania pozaszkolnego w całej
Polsce. Uczestnicy zajęć pracowni "Agrafka" za-
projektowali i uszyli "podusie" z aplikacjami.
Natasza, Marcelina i Martyna z dumą przekazały
podarunki dla najstarszych świdniczan otrzymu-
jąc w podzięce  słodkości w ręcznie ozdabianych
torebkach. I tak to właśnie w Dzień Babci i
Dziadka międzypokoleniowi amatorzy rękodzie-
ła wymienili się efektami swojej pracy. Praca nad
tym projektem rozpoczęła się jeszcze przed feria-
mi. Udało się stworzyć do tej pory kilkadziesiąt
ręcznie wykonanych poduszek.

W przyszłym tygodniu na naszą wizytę
oczekują podopieczni Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Świdnicy. Mamy nadzieję,
że Im również spodobają się nasze poduszko-
we dzieła.

Dziękujemy za pomoc rodzicom i świdnic-
kim przedsiębiorcom za przekazanie tkanin do
wykonania poduszek, a seniorom jeszcze raz
składamy życzenia pogody ducha i dużo dobrej
energii w tych trudnych czasach.

W MBP...

KINDLOTEKA JUŻ GOTOWA
Specjalna strefa edukacyjna, czytniki, table-

ty oraz niezbędny sprzęt do przeprowadzania
warsztatów programistycznych dla różnych grup
wiekowych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. C. K. Norwida w Świdnicy zrealizowano
projekt Amazon STEAM Kindloteka.

ciąg dalszy ze str. 5
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Przypomnijmy, że w 2020 roku Miejska Bib-
lioteka Publiczna w Świdnicy została zgłoszona
i pozytywnie przeszła przez kolejne etapy kwa-
lifikacji do projektu. STEAM Kindloteka to pro-
gram edukacyjny realizowany przez Amazon we
współpracy ze stowarzyszeniem Cyfrowy Dia-
log. Jego celem jest popularyzacja edukacji we-
dług nowoczesnego modelu STEAM wśród ucz-
niów i nauczycieli oraz stwarzanie im możliwo-
ści do zdobywania wiedzy i kompetencji przy-
szłości.

W ramach programu w bibliotece została
utworzona kreatywna i wielofunkcyjna strefa
edukacyjna, wyposażona w czytniki Amazon
KINDLE, tablety, matę edukacyjną oraz niezbęd-
ny sprzęt potrzebny do przeprowadzania war-
sztatów programistycznych dla różnych grup
wiekowych. - Jako pracodawca i inwestor chce-
my wspierać lokalną społeczność wokół naszych
centrów logistycznych - mówi Blanka Fijołek,
CEE PR&Community Manager w Amazon i do-
daje: - Udział w zajęciach realizowanych w STE-
AM Kindlotekach umożliwi zdobywanie wiedzy
i rozwijanie kreatywności w przystępny sposób.

- Jesteśmy już po aranżacji pomieszczenia.
Jest to część wydzielona w Wypożyczalni Na-
ukowej i Czytelni Czasopism, gdzie zainstalowa-
no niezbędny sprzęt. Obecnie czekamy na zapla-
nowane szkolenia dla pracowników. Już teraz,
jak tylko będzie taka możliwość ze względu na

sytuację epidemiologiczną, zapraszam do nowej
STEAM Kindloteki w naszej bibliotece. Będą się
tu odbywały zajęcia edukacyjne dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, m.in. warsztaty programisty-
czno-robotyczne, majsterkowanie, muzykowa-
nie czy doświadczenia naukowe. Spotkania po-
prowadzą nasi pracownicy - bibliotekarze, któ-
rzy zostaną przeszkoleni i wyposażeni w mate-
riały edukacyjne - opowiada Ewa Cuban, dyre-
ktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

WARSZTATY PISARSKIE 
W NOWEJ ODSŁONIE

Od marca zapraszamy Państwa na kolejną
edycję warsztatów pisarskich prowadzonych
przez Barbarę Elmanowską.

W 2021 roku warsztaty przyjmą formę bar-
dziej różnorodną, łączącą doświadczenie życio-
we z aktem pisania, poszukiwaniem miejsc cie-
kawych, które mogą skłonić do tworzenia. Pi-
sarz, żeby pisać, musi wpierw doświadczać. Sku-
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Dr I w kolorze czerwonym pojawiał się w
kreskówkach, komiksach, filmach czy grach
komputerowych. Prawdziwa gratka dla fa-
nów lotnictwa stoi kilkadziesiąt metrów na
lewo od naszej trasy. Nieprzypadkowo w
tym miejscu, gdyż nieopodal parku, po dru-
giej stronie ulicy pod numerem 19 znajduje
się willa, w której do 1918 roku mieszkał as
lotnictwa - Manfred von Richthofen.
Dotarłszy do ul. Wałowej u wylotu parku
musimy podjąć decyzję co do dalszej części
wycieczki. Jeśli chcemy dodatkowo zwie-
dzić miasto, skręcamy w ul. Księcia Bolka.
Jeśli natomiast interesuje nas wyłącznie re-
kreacja na dwóch kółkach, kierujemy się do
Parku Młodzieżowego (zakręt na wysokości
Jubilera przy ul. Komunardów) a następnie
do Parku Kasprowicza.
Jeśli wybraliśmy wariant pierwszy, to ulica-
mi Księcia Bolka Świdnickiego, Saperów
oraz Kościelną dotrzemy do słynnego Ko-
ścioła Pokoju - największej drewnianej
świątyni w Europie, wpisanej na listę dzie-
dzictwa UNESCO. Oszałamiające wnętrze,
z licznymi polichromiami, rzeźbami i relie-
fami, stanowi przykład barokowego kunsztu
artystycznego, który zachwyca turystów z
całego świata. Kierujemy się ku ścisłemu
centrum miasta. Zwarta, historyczna zabu-
dowa Świdnicy sprawia, że to właśnie tutaj
odnajdziemy największe zagęszczenie atra-
kcji, zabytków i ciekawostek. Proponujemy
zatem pozostawić rowery przy Informacji
Turystycznej i przespacerować się zabytko-
wą starówką (jedną z nielicznych oryginal-
nie zachowanych w naszym kraju). Warto
też wspiąć się na Wieżę Ratuszową - odbu-
dowana w 2012 roku, po 45 latach od zawa-
lenia, jedna z najważniejszych dominant
architektonicznych Świdnicy. Taras na wy-
sokości 38 metrów jest doskonałym pun-
ktem widokowym na miasto i Góry Sowie.
Na koniec koniecznie trzeba odwiedzić je-
dyne w Polsce Muzeum Dawnego Kupiec-
twa przedstawiające zbiory dotyczące trady-
cji kupieckiej. Stałe ekspozycje i aranżacje
obejmują m.in: kasy sklepowe, etykiety, na-
czynia, pieniądze i wagi. Nacieszywszy

ciąg dalszy na str. 8
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pimy się na poszukiwaniu inspiracji i realizowa-
niu ich w wybranych gatunkach. Będzie również
miejsce na zabawy literackie, jak tworzenie lime-
ryków - umiejętność ta może później umilić "ab-
solwentom" warsztatów, biorąc przykład z za-
baw uprawianych chociażby przez Wisławę
Szymborską, niejedną nudną podróż lub spotka-
nie towarzyskie,

Dwanaście ciekawych i inspirujących spot-
kań.

Grupa warsztatowa zostanie wyłoniona w
naborze. Prosimy chętne osoby o przesyłanie
próbek tekstów literackich. Tematem przewod-
nim konkursu jest ubranie. Teksty mogę odpo-
wiadać na pytania: Co mówi ubranie o bohate-
rze? W jaki sposób go charakteryzuje? Nośni-
kiem jakich informacji może być? Czym jest
ubranie dla osoby, która je nosi? Co jeśli ubranie
do niej nie pasuje? Jak objawia się dyskomfort?
Ubranie brudne, dziurawe, wstyd. Ubranie jako
element rytuałów społecznych, np. żałoba.

Prosimy o literackie ujęcie.
Forma i konwencja dowolna (wiersz, opis,

dialog, komedia, dramat, sci-fi, reportaż itd.).
Program warsztatów w 2021 roku:

◆ Klasyczna forma poetycka - sonet - wycie-
czka na cmentarz śladem świdnickich arty-
stów połączona z
opowieścią o gatun-
ku, jakim jest sonet.
Zajęcia podwójne.
Drugie na ocenę te-
kstów.

◆ Poezja konkretna -
zabawy formą grafi-
czną i tekstem. Zaję-
cia podwójne. Dru-
g ie na ocenę te-
kstów.

◆ Kim był flaner? Spa-
cery bez celu, snucie
się jako literackie in-
spiracje (czyli jed-
nak celowe!). Opisy
miasta. Zajęcia pod-
wójne. Drugie na
ocenę tekstów.

◆ Zabawy literackie,
konkurs 7 słów.

◆ Konkurs literacki,
wyłanianie zwy-
cięzcy, pojedynki na
teksty. Warsztowi-
cze na zmianę wcie-
lają się w rolę jury

◆ Reportaż - wyjście
w miasto, obserwa-
cja ludzi, wydarzeń,
zrozumienie konte-
kstu. Tworzenie re-
porta żu.  Zaj ęcia
podwójne. Drugie
na ocenę tekstów.

◆ Zabaw literackich
ciąg dalszy - tworze-

nie limeryków. Zajęcia podwójne. Drugie na
ocenę tekstów.

Regulamin naboru 
na warsztaty literackie:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
K. Norwida w Świdnicy ogłasza nabór do grupy
warsztatowej kolejnej edycji warsztatów pisar-
skich prowadzonych przez Barbarę Elmano-
wską.

Organizatorem naboru jest Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świd-
nicy, zwana dalej MBP, z siedzibą w Świdnicy,
ul. Franciszkańska 18.

Uczestnikiem mogą być osoby powyżej 14.
roku życia.

Zasady dotyczące tekstu:
- Chętne osoby prosimy o przesyłanie próbek

tekstów literackich.
- Tematem przewodnim jest ubranie, odzież

(Co mówi ubranie o bohaterze? W jaki sposób go
charakteryzuje? Nośnikiem jakich informacji
może być? Czym jest ubranie dla osoby, która je
nosi? Co jeśli ubranie do niej nie pasuje? Jak
objawia się dyskomfort? Ubranie brudne, dziura-
we, wstyd. Ubranie jako element rytuałów spo-
łecznych, np. żałoba),

- Forma i konwencja dowolna (wiersz, opis,
dialog, komedia, dramat, sci-fi, reportaż itd.),

- Wymagania techniczne: 1 strona tekstu,
czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5

- Konkurs nie jest anonimowy, prace należy
podpisać imieniem i nazwiskiem autora, załą-
czyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik nr 1) oraz podać adres e-mail.

Terminy:

ciąg dalszy ze str. 7
oczy wsiadamy na rowery i kierujemy się
ulicą Długą w stronę monumentalnej, gotyc-
kiej Katedry Świdnickiej. Ten niepodważal-
ny skarb architektoniczny i perła Dolnego
Śląska posiada najwyższą na Śląsku wieżę
(101,5 metra). Następnie Aleją Niepodległo-
ści, ul. Nauczycielską i Sprzymierzeńców
dostaniemy się z powrotem pod Bosmanat.
Niedzielny spacer rowerowy proponujemy
zakończyć przejażdżką kajakiem lub rowe-
rem wodnym po Zalewie Witoszówka.

ŚWIEBODZICE
atrakcja dla turystów

Świebodzice to liczące 21 481 mieszkańców
miasto z bogatą siedemsetczterdziestoletnią
historią, położone w południowej części Do-
lnego Śląska, około 30 km od granicy z
Republiką Czeską. Usytuowane są w środ-
kowym biegu górskiej rzeki Pełcznica, na
Pogórzu Świebodzickim, u stóp Gór Wał-
brzyskich, w bezpośrednim sąsiedztwie Za-
mku Książ, co czyni je idealną bazą wypa-
dową dla osób zainteresowanych eksploro-
waniem "Perły Dolnego Śląska" oraz przy-
legającego Książańskiego Parku Krajobra-
zowego.
Wśród zabytków na szczególną uwagę za-
sługują: klasycystyczny Ratusz, średniowie-
czne mury obronne, ruiny kościoła Św. An-
ny, romański kościół pw. św. Franciszka z
Asyżu, z cennymi polichromiami, pałac
Seidlów - budowla reprezentująca styl rene-
sansu angielskiego, ruiny Pałacu Wdów oraz
krypta Hochbergów. 
Do pozostałych atrakcji turystycznych nale-
żą zlokalizowane na terenie Książańskiego
Parku Krajobrazowego: Zimny Dwór, Je-
ziorko Daisy, przełomy Pełcznicy i Szczaw-
nika, wyrobisko "sztolnia Daisy", Moja Fan-
tazja, tereny Natura 2000 oraz piece wapien-
ne i zaskakujące formy skalne w okolicz-
nych lasach.
Walory turystyczne
Specyfika krajobrazowa Świebodzic, zwią-
zana między innymi z ukształtowaniem te-
renu spowodowała, że już około połowy
XIX w. (szczególnie po uruchomieniu połą-
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- termin nadsyłania tekstów: 15 luty 2021 r.
- termin rozstrzygnięcia naboru: 19 luty 2021 r.
Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną

pracę na adres: sekretariat@mbp.swidnica.pl z
dopiskiem "Warsztaty pisarskie".

Jury powołane przez Organizatora wybierze
uczestników kolejnej edycji warsztatów pisar-
skich.

Nagroda:
- udział w kolejnej edycji warsztatów pisar-

skich prowadzonych przez Barbarę Elmano-
wską. W 2021 roku warsztaty przyjmą formę
bardziej różnorodną, łączącą doświadczenie ży-
ciowe z aktem pisania, poszukiwaniem miejsc
ciekawych, które mogą skłonić do tworzenia.
Pisarz, żeby pisać, musi wpierw doświadczać.
Skupimy się na poszukiwaniu inspiracji i realizo-
waniu ich w wybranych gatunkach. Będzie rów-
nież miejsce na zabawy literackie, jak tworzenie
limeryków - umiejętność ta może później umilić
"absolwentom" warsztatów, biorąc przykład z
zabaw uprawianych chociażby przez Wisławę
Szymborską, niejedną nudną podróż lub spotka-
nie towarzyskie. Dwanaście ciekawych i inspiru-
jących spotkań,

- druk tekstu w antologii kończącej kolejny
cykl warsztatów pisarskich roku 2021,

- autor nagrodzonego tekstu nie otrzyma żad-
nego dodatkowego honorarium związanego z je-
go publikacją.

Organizator zastrzega sobie prawo ingeren-
cji w nagrodzony tekst oraz prawo do bezpłatnej
publikacji dowolnie wybranych fragmentów na-
grodzonej pracy w prasie i innych mediach w
celach promocji konkursu bez powiadamiania
autora.

Wysłanie pracy jest jednocześnie zgodą na
wzięcie udziału w naborze i jej późniejsze wyko-
rzystanie przez MBP w Świdnicy. Zgłoszenie do
udziału w naborze przez nadesłanie pracy trakto-

wane jest jako akceptacja wszystkich warunków
regulaminu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy
do Organizatora.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: sekreta-
riat@mbp.swidnica.pl

ŚWIDNICKI BIEG NOWOROCZNY
ZUPBADURA

Bieg ostatecznie został przeniesiony na
7.03.2021 r.

Zapisy startują w dniu 1.02.2021 r. i potrwają
do 28.02.2021 r. lub do wyczerpania puli nume-
rów startowych.

Limity startujących:
250 osób na dystansie 5 km
250 osób na dystansie 10 km
Wpisowe to tylko 39 zł - w przypadku nie-

możliwości przeprowadzenia biegu Organizator
gwarantuje 100% zwrot opłaty startowej.

Bogaty pakiet startowy
Wyjątkowy medal na mecie
Posiłek regeneracyjny
Atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe
Atestowana trasa

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
15.01.2021r. godz. 16.41 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące stada saren prze-
bywających w parku w rejonie ulicy Pionie-

rów i Polnej Drogi.
Skierowany na miejsce
patrol potwierdził zgło-
szenie. Po konsultacjach
z pracownikami schro-
niska dla zwierząt, pod-
jęto decyzję aby nie pło-
szyć saren i nie usiłować
ich przeganiać. Próby
takie mogą się skończyć
tragicznie dla zwierząt.
Jedynym sensownym
rozwiązaniem było po-
zostawienie stada w
spokoju, co też uczynio-
no. O godzinie 19.50,
gdy dokonano ponow-
nej kontroli tego rejonu
stwierdzono, że zwie-
rzęta bezpiecznie odda-
liły się.
17.01.2021r. 
godz. 12.06 
Dyżurny Straży Miej-
skiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczą-
ce osoby bezdomnej,
przebywającej w jednej
z bram przy Placu 1000-
Lecia. Skierowany na
miejsce patrol potwier-
dził zgłoszenie. Ustalo-
no, że jest to obywatel
Łotwy, który stracił pra-
cę i od pewnego czasu
jest osobą bezdomną i
bezrobotną. Nie posia-
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czenia kolejowego z Wrocławiem w 1843 r.
i dziesięć lat później z Wałbrzychem) orga-
nizowano w tym kierunku jedno, dwu, lub
trzydniowe wycieczki. Znalazło to odbicie
w wydawanych wówczas przewodnikach
turystycznych. Do osobliwości w samym
mieście zaliczano wówczas fabrykę zegarów
i stary kamieniołom wapienny, ale też i nie
szczędzono pochwał widokom rozciągają-
cym się wokół Świebodzic.

Przez Świebodzice przebiegają następujące
szlaki turystyczne:
Flaga czerwona   Cis Bolko - Góra Marii
Przebiega on mniej więcej wzdłuż sudeckie-
go uskoku brzeżnego od Pełcznicy przez
Książ, Świebodzice, Witoszów Górny
(wzgórze), Złoty Las, Bystrzycę Górną, Lu-
tomię i Glinno do Przełęczy Walimskiej.W
Świebodzicach i najbliższej okolicy warto
zwrócić uwagę na: Zamek Książ, Stare Mia-
sto z zespołem zabytkowych kamienic oraz
zabytkowymi kościołami.
Flaga zielona   Grodno - Książ - Bolków -
Grodziec
Przez Pełcznicę biegnie również zielono
znakowany Szlak Zamków Piastowskich,
rozpoczynający się na zamku Grodziec koło
Złotoryi i kończący się na zamku Grodno w
Zagórzu Śląskim. W Świebodzicach i okoli-
cach na szlaku na uwagę zasługują przede
wszystkim takie obiekty jak: Zamek Książ,
Stado Ogierów Książ, pomnikowy cis "Bol-
ko", ruiny kościoła św. Anny w Pełcznicy,
krzyż pokutny powyżej Pełcznicy, zamek
Cisy.
Flaga Czarna   Świebodzice Dworzec PKP
- ul. Świdnicka  
Pozostałe ścieżki
Warto podkreślić, że ze względu na sąsiedz-
two dużych kompleksów leśnych wchodzą-
cych w skład Książańskiego Parku Krajo-
brazowego, w mieście i jego najbliższych
okolicach znajduje się bardzo gęsta sieć nie-
oznakowanych ścieżek i dróżek biegnących
ze Świebodzic do wielu ciekawych i często
bajecznych miejsc.
Tereny te są bardzo zróżnicowane, trasy
biegną wśród zalesionych wzgórz Pogórza
Wałbrzyskiego i Świebodzickiego. Poza bo-
gatą fauną i florą na swojej drodze ujrzymy
często przepiękne widoki okolic oraz cieka-
we obiekty architektury. Oprócz tych najbar-
dziej znanych warto zwrócić uwagę na te
mniej znane i często niedostrzegane.
Szczególnie polecane są trasy w Wąwozie
Pełcznicy i Szczawnika.
Wąwóz Pełcznicy (zwany także Wąwozem
Książ) zaliczany jest do najpiękniejszych w
Sudetach, i to nie tylko tych polskich. W XIX
wieku były tu "piękne i liczne mostki, brzeg z
brzegiem, skałę ze skałą łączące, pawilony,
dziwaczne przejścia przez skały, wyłomy (...),
pustelnia romantycznie w drzewach ukryta,
Świątynia Karoliny, Siedzenie Myśliwego
(...)". Obecnie wąwóz jest nieco zaniedbany,
jednakże od kilku lat przywracany jest do stanu
sprzed kilkudziesięciu lat.
Ściany wąwozu wznoszą się niespełna na
100 metrów wysokości i miejscami tworzą
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21 stycznia tuż przed godziną 2:00 w nocy
policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyj-
nego, świdnickiej komendy pełniąc służbę na
terenie Świdnicy zatrzymali pojazd marki VW.
Styl jazdy kierującej mógł wskazywać, że ta
kieruje pod wpływem alkoholu. Podejrzenia po-
licjantów potwierdziły się. Po zatrzymaniu i
sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że
56-letni mieszkaniec Świdncy jest nietrzeźwy,
bo ma blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Teraz za swój czyn odpowie karnie

W świetle obowiązujących przepisów za kie-
rowanie pojazdem mechanicznym w stanie
nietrzeźwości lub po użyciu innego, podobnie
działającego środka, grozi kara do 2 lat pozba-
wienia wolności, kara grzywny oraz zakaz pro-
wadzenia pojazdów nawet na 10 lat.

***
Znaczne przekroczenie dopuszczalnej pręd-

kości, szczególnie w terenie zabudowanym, to
czynnik wielokrotnie zwiększający ryzyko wy-
padku drogowego. Z tego też powodu przepisy
przewidują surowe sankcje dla kierowców dopu-
szczających się tego typu wykroczeń, a funkcjo-
nariusze zwracają szczególną uwagę na takie za-
chowania.

122 km/h, 113 km/h to prędkości z jakimi
dwóch kierujących  zostało zatrzymanych na
drodze z ograniczeniem prędkości do 50 km/h.,
na terenie Świdnicy.

Mężczyźni w wieku 24 i 22 lata- mieszkańcy
powiatu swidnickiego na miejscu otrzymali wy-
sokie mandaty oraz po 10 punktów karnych, ale
co zapewne najbardziej dotkliwe, Panowie mu-
szą pożegnać się również z prawem jazdy, które
mogą odzyskać dopiero po 3 miesiącach.

***
20 stycznia policjanci Ogniwa Patrolowo-In-

terwencyjnego, Wydziału Prewencji świdnickiej
komendy patrolując  rejon miasta Świdnica
około godziny 23.00  zauważyli samochód oso-
bowy marki Mazda. Sposób jazdy, był bardzo
niepewny co mogło wskazywać , że kierujący
znajduje się pod wpływem alkoholu czy narko-
tyków. 

Po zatrzymaniu pojazdu, okazało się że kie-
rujący - 30-letni  mieszkaniec powiatu świdnic-
kiego jest trzeźwy, ale mężczyznę poddano rów-
nież badaniu na urządzeniu do wstępnego bada-
nia na zawartość narkotyków w organizmie.
Uzyskano wynik pozytywny uzasadniający po-
dejrzenie kierowania po zażyciu substancji psy-
chotropowych.  Od mężczyzny pobrano krew do
badań.

Dowodem w sprawie będą wyniki badań
laboratoryjnych. Mężczyzna za swoje czyny od-
powie teraz przed Sądem. 

***
19 stycznia br. około godziny 22.00 na tere-

nie Świdnicy policjanci Wydziału Ruchu Drogo-
wego świdnickiej komendy zauważyli bardzo
szybko jadący pojazd marki Audi. Pomiar pręd-
kości wykazał, że pojazd porusza się w obszarze
zabudowanym z prędkością o wiele większą niż
pozwalają na to przepisy. Kierowca Audi pędził
131km/h. Pojazd natychmiast został zatrzymany
do kontroli . Za jego kierownicą siedział 25-la-
tek. Kierowca będzie musiał na 3 miesiące prze-
siąść się na fotel pasażera, abo poszukać innego
środka transporu, ponieważ policjanci za rażące
przekroczenie prędkości zatrzymali mu prawo

jazdy. Ponadto ukarano go mandatem karnym, a
jego konto kierowcy ,,wzbogaciło się" o 10 pun-
któw karnych.

***
20-latek, który poruszał się samochodem

osobowym marki VW Golf bez prawa jazdy,
został zatrzymany 17 stycznia 2021 roku około
dziny 22.00  w Świebodzicach przez funkcjona-
riuszy Wydziału Ruchu Drogowego, Komendy
Powiatowej Policji w Świdnicy. Funkcjonariusze
ustalili, że decyzją Sądu Rejonowego w Wał-
brzychu , młody mężczyzna posiada aktywny
zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mecha-
nicznymi. Policjanci przypominają, że w przy-
padku kierowania samochodem pomimo obo-
wiązującego zakazu prowadzenia pojazdów,
sprawca może trafić do więzienia na 5 lat.

***
W piątkowy wieczór 15 stycznia, funkcjona-

riusze Wydziału Kryminalnego Komendy Po-
wiatowej Policji w Świdnicy, na terenie gminy
Dobromierz zwrócili uwagę na poruszający się
pojazd osobowy marki BMW, którym poruszał
się mężczyzna. Sposób jazdy kierowcy mógł
wskazywać, że znajduje się on pod wpływem
alkoholu. Policjanci postanowili zweryfikować
swoje podejrzenia.  W trakcie kontroli przepro-
wadzone badanie wykazało, że mężczyzna jest
trzeźwy, ale mimo to nie powinien wsiąść  za
kierownicę tego pojazdu. Jak wykazały systemy
policyjne 28-letni mieszkaniec powiatu świdnic-
kiego ma cofnięte uprawnienia do kierowania, a
ponadto sądowy zakaz kierowania pojazdami
mechanicznymi. Teraz o dalszym jego losie zde-
cyduje sąd. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wol-
ności.

***
40-letni mieszkaniec naszego miasta poru-

szał się samochodem będąc świadom, że nie mo-
że tego robić. Mężczyzna został zatrzymany w
Świdnicy około godziny 21:00 przez policjantów
Ogniwa Interwencyjno-Patrolowego, Wydziału
Prewencji świdnickiej komendy. Funkcjonariu-
sze ustalili, że na podstawie wydanego orzecze-
nia Sądu Rejonowego w Świdnicy 40-latek po-
siada aktywny zakaz kierowania wszelkimi po-
jazdami mechanicznymi. Sprawca może trafić do
więzienia na 5 lat, a sąd dodatkowo może zasto-
sować karę dożywotniego zakazu kierowania po-
jazdami oraz wysoką grzywnę.

***
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Jawo-

rzynie patrolując  rejon miasta i gminy Jaworzy-
na Śląska zauważyli kierującego VW,  którego
zachowanie na drodze wzbudziło ich podejrze-
nie. Kierujacy na widok patrolu gwałtownie zje-
chał na pobocze i zatrzymał się. Funkcjonariusze
postanowili zweryfikować co było przyczyną ta-
kich nagłych manewrów na drodze. Podczas in-
terwencji okazało się, że 25-letni mężczyzna jest
trzeźwy. Mężczyznę poddano także  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.
Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie kieru-
jący odpowie przez sądem. Ale jak się okazało to
nie jedyne co mężczyzna miał na sumieniu .po
sprawdzeniu w policyjnych bazach danych  oka-
zało się, ze 25-latek nie posiada uprawnień do
kierowania pojazdami mechanicznymi, pojazd
nie posiadał ważnych badań technicznych oraz
obowiązkowego ubezpieczenia OC.

***
12 stycznia tuż po północy funkcjonariusze

Komisariatu Policji w Strzegomiu zatrzymali na

www.expressem.eu

kilkudziesięciometrowe przepaści. Porasta
je stary las mieszany, co czyni to miejsce
szczególnie bajkowym latem i jesienią. Nie-
trudno w cieniu grubych buków, lip czy dę-
bów, wśród wszechobecnych różaneczni-
ków wczuć się w czasy, gdy przemierzali te
miejsca świdniccy Piastowie, władający
okolicą. W okolicach świebodzickiej Pełcz-
nicy znaleźć można wyloty z podziemnych
sztolni, drążonych pod Książem przez
więźniów pobliskich obozów koncentracyj-
nych w czasie II wojny światowej. Nie wia-
domo do końca w jakim celu wykuwano w
skałach pod zamkiem ogromne korytarze.
Przypuszcza się jednak, że mogło to się od-
bywać w ramach przygotowań do produkcji
pocisków balistycznych dalekiego zasięgu.
U wylotu wąwozu, w granicach Świebodzic
(Pełcznicy), rośnie pomnikowy cis, którego
przyjęło się nazywać "Bolko", a w zasadzie
Bolkówna, gdyż jest to drzewo rodzaju żeń-
skiego. Bolko jest najstarszym cisem w Su-
detach Środkowych i ma prawdopodobnie
ok. 600 lat, jednakże niemiecki przyrodnik
Aleksander von Humboldt w XIX w. szaco-
wał wiek tego okazu na 800 lat, co jest
niestety nie do zweryfikowania, bo cis ma w
środku wypalone korzenie.
Nieco mniej znany, jednakże równie atra-
kcyjny i nawet bardziej "dziki" jest Wąwóz
Szczawnika, położony nieco na zachód od
Wąwozu Książ.
Książański Park Krajobrazowy to jednak nie
jedynie miejsce w okolicach Świebodzic,
gdzie można pospacerować. Polecamy rów-
nież spacer Drogą Węglową, która niegdyś
prowadziła z Wałbrzycha przez Świebodzi-
ce do portów odrzańskich. Droga ta pomię-
dzy świebodzickimi Cierniami, a Jaworzyną
Śląską jest dość dobrze utrzymana. Wiedzie
płaskimi terenami Równiny Świdnickiej
wśród bujnych pól. W kierunku południo-
wym z drogi rozciąga się przepiękna pano-
rama Sudetów z Chełmcem, Masywem Trój-
garbu i Wielką Sową na pierwszym planie.
Z drugiej strony nad okolicą góruje mityczna
Ślęża.
Niezwykle atrakcyjne położenie Świebo-
dzic sprawia, że warunki do uprawiania
turystyki rowerowej są wręcz idealne.
Przez miasto przebiega sudecki uskok
brzeżny. Dzieli on miasto na dwie części:
południową - górską, z urozmaiconą
rzeźbą terenu i północną - równinną. Dzię-
ki tak ubogaconej rzeźbie terenu, w okoli-
cy znajdą coś dla siebie zarówno miłośni-
cy kolarstwa górskiego, dla których przy-
gotowano odcinki MTB, jak i mniej do-
świadczeni rowerzyści. To właśnie dla
nich, jak i całych rodzin z małymi dziećmi
wytyczono takie trasy, których pokonanie
nie wymaga wzmożonego wysiłku kondy-
cyjnego, a dostarczyć może równie nieza-
pomnianych wrażeń.
Podróżowanie rowerem w naszej okolicy to
nie tylko bliskość natury i urzekające wido-
ki. To także spotkanie z historią, którą po-
znajemy zwiedzając po drodze liczne zabyt-
ki.

źródło: UM Świebodzice
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gorącym uczynku przestępstwa 65-letniego mie-
szkańca powiatu świdnickiego, który kierował
samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości.
Badanie wykazało ponad 0,8 promila alkoholu w
organizmie mężczyzny. Kierującemu podczas
kontroli mundurowi zatrzymali prawo jazdy. Za
jazdę pojazdem w stanie nietrzeźwości grożą wy-
sokie kary. Poza dotkliwą karą finansową sąd na
podstawie Kodeksu karnego może orzec długo-
trwały zakaz kierowania pojazdami, a nawet za-
stosować karę pozbawienia wolności do lat 2.

***
10 stycznia 2021 roku w godzinach wieczor-

nych funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Inter-
wencyjnego, Wydziału Prewencji świdnickiej
komendy zostali wezwani na interwencję do jed-
nej z rodzin, gdzie istnieje podejrzenie stosowa-
nia przemocy wobec kobiety ze strony jej part-
nera. Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji ro-
dziny, mundurowi uznali za zasadne zastosować
wobec 45-latka nakaz natychmiastowego opusz-
czenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
przez najbliższe 14 dni. 30 listopada 2020 roku
weszły w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia
2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 956). Na ich podstawie Policja otrzymała
nowe uprawnienie w postaci możliwości wyda-
nia wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie
nakazu natychmiastowego opuszczenia wspól-
nie zajmowanego mieszkania i jego bezpośred-
niego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mie-
szkania i jego bezpośredniego otoczenia. Może
to nastąpić podczas interwencji podjętej we
wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego
bezpośrednim otoczeniu lub w związku z otrzy-
maniem informacji o stosowaniu przemocy w
rodzinie, w szczególności w wyniku zgłoszenia

przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, ku-
ratora sądowego lub pracownika jednostki orga-
nizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wy-
konywaniem ustawowych obowiązków. Nakaz
obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek
osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć
ten okres.

METODA 
NA "SZCZEPIONKĘ"

W styczniu 2021 roku w trakcie monitorowa-
nia sieci Internet pod kątem sprzedaży produ-
któw związanych z COVID-19 funkcjonariusze
operacyjni Biura do Walki z Cyberprzestępczo-
ścią Komendy Głównej Policji natrafili na ogło-
szenia związane z oferowaniem "nowej szcze-
pionki na COVID-19 w formie ampułko-strzyka-
wki" oraz ogłoszenia z ofertą  "Negatywnych
testów COVID-19".

Przypominamy, że "szczepionka jest bez-
płatna i dostępna w punktach realizujących
szczepienia w ramach Narodowego Programu
Szczepień przeciw COVID-19"

Wszelkie dodatkowe informacje można uzy-
skać na stronie: "https://www.gov.pl/web/szcze-
pimysie/pytania-i-odpowiedzi".

Pamiętajmy, używanie produktu leczniczego
o niewiadomym pochodzeniu może być niebez-
pieczne dla życia i zdrowia.

źródło: KPP Świdnica

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

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.pdf
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dał też żadnych dokumentów ani pieniędzy.
Mężczyzna został umieszczony w schroni-
sku dla bezdomnych. W dniu następnym na-
wiązano kontakt z Ambasadą Republiki Ło-
tewskiej. Pracownicy ambasady zadeklaro-
wali pomoc dla swego obywatela w powro-
cie na Łotwę. Niestety mężczyzna oświad-
czył, że chce pozostać w Polsce, a jako oby-
watel Unii Europejskiej ma do tego pełne
prawo.

18.01.2021r. godz. 12.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego o soplach wiszących nad wejściem
do sklepu na Placu Grunwaldzkim. Na miej-
sce skierowano patrol straży miejskiej. Sople
zostały usunięte w obecności strażników.

20.01.2021r. godz. 7.58 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od dyrektora szkoły przy uli-
cy Budowlanej. Na terenie szkoły przebywał

nastoletni chłopiec w lekkim ubraniu. Był
przemarznięty i zagubiony, nie wiedział jak
się tu znalazł, nie był też uczniem tej szkoły.
Natychmiast na miejsce skierowano patrol
straży miejskiej. Ustalono, że mieszka on
poza Świdnicą. Po telefonicznym skontakto-
waniu się z ojcem chłopca, ustalono, że  czte-
ry dni wcześniej uciekł z domu, jest uzależ-
niony od środków psychoaktywnych. Po
pewnym czasie na miejsce przybył ojciec i
zabrał syna do domu. Sprawę przekazano
Policji celem wszczęcia przez Sąd Rodzinny
postępowania opiekuńczego.

21.01.2021r. godz. 11.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące podejrzenia spala-
nia odpadów w jednym z mieszkań przy uli-
cy Wrocławskiej. Skierowani na miejsce fun-
kcjonariusze, stwierdzili że piec był wyga-
szony a palenisko dokładnie wyczyszczone.
W pobliżu znajdowały się pocięte płyty wió-
rowe. Upomniano lokatora i zakazano spala-
nia tych płyt. Gdy w dniu kolejnym strażnicy
chcieli przeprowadzić rekontrolę paleniska,
mężczyzna odmówił poddania się takiej kon-
troli. W związku z powyższym Straż Miejska
w Świdnicy złoży zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa z art.225
Kodeksu karnego.

www.expressem.eu

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

ciąg dalszy ze str. 9
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(Zakłócanie kontroli przeprowadzanej w za-
kresie ochrony środowiska i inspekcji pracy
  1.Kto osobie uprawnionej do przeprowa-
dzania kontroli w zakresie ochrony środowi-
ska lub osobie przybranej jej do pomocy
udaremnia lub utrudnia wykonanie czynno-
ści służbowej). Za czyn ten grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 3.

***
W minionym tygodniu zrealizowano  125

interwencji.
źródło: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
OD NAJMŁODSZYCH LAT UCZĄ

SIĘ JAK BYĆ ZDROWYM 
Warsztaty z robienia zdrowych, warzywno-

owocowych koktajli, które przeprowadziła Fun-
dacja Siła Sprawcza w Publicznym Przedszkolu
w Bystrzycy Dolnej, w ramach projektu który
przedszkole realizuje od lutego 2020 r, wywołały
na twarzach naszych przedszkolaków szerokie
uśmiechy - podkreśla z dumą dyrektor placówki,
Beata Klęsk.

Okazuje się, że zielony koktajl może być
pyszny, a samodzielne komponowanie jego skła-
du to świetna zabawa! Dzieci poznały witaminy
i ich wpływ na nasze zdrowie. Pod koniec zajęć
otrzymały broszurki dla rodziców z przepisami
na zdrowe koktajle, które wspólnie będą mogli
przygotować.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Pomoc
to Moc - społeczna odpowiedzialność PZU.

GRANTY NA AKTYWIZACJĘ
MIESZKAŃCÓW W OBSZARZE
DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY

DZIAŁANIA 
W ramach grantu "Aktywnie, lokalnie,

wspólnie" zostanie zrealizowanych 11 działań
aktywizacyjnych na obszarze LGD Szlakiem
Granitu we wszystkich gminach partnerstwa, w
tym dwa projekty z terenu gminy Świdnica. 

W styczniu 2021 roku Prezes Lokalnej Gru-
py Działania "Szlakiem Granitu" Krystian Ulbin
podpisał umowy z organizacjami pozarządowy-
mi na kwotę 238 547,00 zł z przeznaczeniem na
aktywizację mieszkańców. - Realizujemy kolej-
ny projekt grantowy, który tym razem dotyczy
aktywizacji mieszkańców oraz liderów org. po-
zarządowych. Przypomnę tylko, że od 2020 roku
realizujemy dwa granty związane z budową no-
wych obiektów infrastruktury turystycznej. Łą-
cznie wesprzemy 11 inicjatyw, będzie ciekawie i
różnorodnie - podkreśla Krystian Ulbin, Prezes
LGD Szlakiem Granitu.

W ramach projektów realizowanych przez
organizacje pozarządowe odbędzie się szereg
warsztatów i wydarzeń na rzecz lokalnej społe-
czności. Ważnym elementem jest także wsparcie
liderów organizacji oraz grup nieformalnych.
Mam nadzieję, że pandemia COVID-19 pozwoli
nam na realizację tych projektów, bo zapewne
wszyscy, po miesiącach ograniczeń, czekamy na
udział w różnych inicjatywach - mówi Krystian
Ulbin.

Celem operacji jest realizacja 8 działań z
zakresu aktywizacji mieszkańców oraz 3 działań
z zakresu aktywizacji przedstawicieli organizacji
pozarządowych, rozwój oferty zajęć aktywiza-
cyjnych i integracyjnych dla mieszkańców ob-

szaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji
pozarządowych.

W ramach grantu "Aktywnie, lokalnie,
wspólnie" zostaną zrealizowane następujące za-
dania:
◆ "POZNAJMY TOMKOWICKIE PTAKI" re-

alizowane przez Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Wsi Tomkowice,

◆ "Otwórz się na folklor" realizowane przez
Fundację Dobrego Startu z Roztoki,

◆ "Festiwal Kwiatów" realizowane przez Sto-
warzyszenie Nasz Mieczków,

◆ "Aktywni mieszkańcy gminy Udanin" reali-
zowane przez Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Udanin,

◆ "Akademia Tradycji" realizowane przez Sto-
warzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji
Wsi Grodziszcze Sztafeta Pokoleń,

◆ "AKTYWNIE, LOKALNIE, WSPÓLNIE" -
Poznajemy się bliżej - potyczki sąsiedzkie"
realizowane przez Stowarzyszenie Miesz-
kańców na rzecz Rozwoju Wsi Stanowice,

◆ "Wędrujące Dobro" realizowane przez Sto-
warzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szko-
ła" w Zastrużu,

◆ "Zielona aktywizacja" realizowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej
"Trzy sosny"

◆ "Dobromierska Akademia NGO", "Świdnic-
kie NGO - aktywne i profesjonalne" oraz
"Gmina Jaworzyna Śląska - miejsce aktyw-
nych NGO" realizowane przez Fundację
Merkury.
Wszystkim grantobiorcom gratulujemy uzy-

skanych środków finansowych i życzymy szyb-
kiej realizacji powierzonych grantów. Zadania
będą realizowane w ramach działania 19 Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER, poddziałania 19.2 "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w
ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia
IV. "Aktywna społeczność Szlakiem Granitu"
objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata
2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania "Szlakiem Grantu" w zakresie wzmocnie-
nia kapitału społecznego, w tym przez podnosze-
nie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, tak-
że z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

6 PROSTYCH KROKÓW 
JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ

Od 15 stycznia seniorzy powyżej 80. roku
życia mogą zarejestrować się na szczepienia na
konkretny termin. Każda gmina ma także swoje-
go koordynatora gminnej infolinii do spraw or-
ganizacji transportu. Od 22 stycznia rejestrować
się będą mogły osoby, które skończyły 70 lat.
Rejestracji na szczepienie dokonać można na 3
sposoby.
◆ przez infolinię 989
◆ na stronie pacjent.gov.pl

◆ bezpośrednio w punkcie szczepień
System rejestracji wskaże datę i godzinę two-

jego szczepienia.
W wyznaczonym terminie zgłosisz się do

wskazanego punktu szczepień.
Na miejscu lekarz decyduje, czy twój stan

zdrowia pozwala na wykonanie szczepienia.
Otrzymasz szczepionkę. Po jej podaniu bę-

dziesz po obserwacją.
Tego samego dnia umówisz termin szczepie-

nia drugą dawką.
Obecnie na terenie gminy Świdnica punkt

szczepień będzie zorganizowany w Niepublicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośro-
dek Zdrowia Lutomia Dolna 28.

Więcej informacji na stronie:
          www.gov.pl/szczepienia

Szczegółowe informacje:

PUNKTY SZCZEPIEŃ W GMINIE
ŚWIDNICA i GMINNY

KOORDYNATOR W ZAKRESIE
TRANSPORTU 

Rejestracja osób chętnych do szczepień
zgodnie z Narodowym Programem Szczepień
przeciwko COVID-19 ma rozpocząć się 15 sty-
cznia 2021 r. Na terenie gminy Świdnica punkt
szczepień będzie zorganizowany w Niepublicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośro-
dek Zdrowia Lutomia Dolna 28. M.in dla osób
niepełnosprawnych będzie możliwość skorzy-
stania z bezpłatnego transportu do punktów
szczepień.

W związku z powyższym gmina w ramach
realizacji zadania własnego polegającego na za-
pewnieniu równego dostępu do świadczeń zdro-
wotnych zorganizuje transport osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-VoV-2, w
tym osób niepełnosprawnych.

Kto może skorzystać z transportu?
osoby posiadające aktualne orzeczenie o nie-

pełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie
R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorze-
niami;

osoby mające obiektywne i niemożliwe do
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do najbliższego miej-
sca zamieszkania punktu sczepień, w przypadku
miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiej-
skich oraz wiejskich.

Zainteresowani skorzystaniem z bezpłatne-
go transportu do punktu szczepień mogą się zgła-
szać sie do

GMINNEGO KOORDYNATORA
◆ 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.

 Apelujemy aby osoby, które dokonały już
rejestracji z wybranym miejscem i terminem
sczepienia, spełniają wymogi w zakresie możli-
wości skorzystania z bezpłatnego dowozu do
miejsca szczepienia i potrzebują takiego wspar-
cia, kontaktowały się z GMINNYM KOORDY-
NATOREM.

Mapa punktów szczepień w całym kraju do-
stępna jest na https://www.gov.pl/web/szczepi-
mysie/punkty-szczepien

i
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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 Skończą się Twoje problemy fi-
nansowe. Będziesz mógł zapłacić zaległe
rachunki, zainwestować gotówkę w nowe
interesy. Dobry nastrój dodatnio wpłynie na
Twoje relacje z bliskimi. Będziesz szczęśli-
wy i pełen energii do dalszego działania.
Postaraj się rozsądnie wydawać zarobione
pieniądze.
BYK Dokładnie przemyśl swoje plany.
Działasz zbyt pochopnie. Nie warto podej-
mować takiego ryzyka. Nie zapomnij o
ważnej uroczystości. Partner by Ci tego nie
wybaczył. W pracy ktoś będzie z Tobą kon-
kurował i ciągle Cię denerwował swoim
zachowaniem. Nie daj się ponieść emocjom.
Wkrótce wszystko wróci do normy.
BLIŹNIĘTA Nie unikniesz tej konfronta-
cji. To spotkanie jest po prostu konieczno-
ścią. Będziesz musiał stawić czoło trudno-
ściom i postarać się je pokonać. Świetnie
ułożą się stosunki z partnerem. Osiągniecie
kompromis w sprawie, na którą mieliście

zupełnie odmienny pogląd. Sytuacja finan-
sowa na razie nie ulegnie poprawie.
RAK Rodzinne dyskusje na temat pienię-
dzy skończą się kłótnią, po której nadejdą
ciche dni. Ukojenie znajdziesz w pracy za-
wodowej. Pojawią się nowe zadania do wy-
konania i to one pochłoną Twoją uwagę. Do
problemu trzeba będzie jednak powrócić.
Pieniędzy znikąd nie przybędzie, a wydatki
się piętrzą.
LEW Będziesz miał wiele ciekawych po-
mysłów i cały wolny czas poświęcisz na ich
realizację. Przyniesie Ci to wiele radości i
satysfakcji. W pracy na razie nic się nie
zmieni, więc nadal będziesz do niej chodził
z niechęcią. Zaczniesz myśleć o zmianie tej
sytuacji i rozglądać się za jakimś nowym
zajęciem.
PANNA Będziesz miał świetny nastrój.
Sprawy na których Ci zależy dobrze się
ułożą. Nadrobisz zaległości w pracy zawo-
dowej i zostaniesz doceniony przez przeło-
żonych. Z gotówką też będzie nie najgorzej.
Najbliższą niedzielę spędzisz w gronie osób
bliskich Twojemu sercu.
WAGA Twoje serce mocniej zabije do ko-
goś spod znaku Ryb. Będziesz ciągle myślał
o tej osobie, a wszystko inne przestanie
mieć teraz znaczenie. Jeżeli nie popełnisz
jakiegoś głupstwa, to może coś z tego wyj-
dzie. Postaraj się lepiej zaplanować swoje
wydatki. Na pieniądze trzeba będzie jeszcze
trochę poczekać.

SKORPION Niespodziewanie pojawią się
nowe komplikacje w sprawach zawodo-
wych. Trzeba będzie całkowicie poświęcić
się pracy, a zaplanowane przyjemności
przełożyć na inny czas. Jeżeli wszystko do-
brze przemyślisz, bardzo szybko się z tym
uporasz. Sprawy finansowe ułożą się po
Twojej myśli. 
STRZELEC Dobra passa w interesach. Za-
robisz dużo i szybko. Postaraj się jednak być
wierny zasadom. Zapłać zaległe rachunki,

trochę się tego nazbierało. Spokojne życie
rodzinne zostanie zakłócone przez jakieś
ważne wydarzenie. Będziecie się spierać, bo
każdy z was zapragnie mieć decydujące
zdanie w tej sprawie.
KOZIOROŻEC Nareszcie będziesz miał
więcej czasu dla siebie. Zechcesz odpocząć
od spraw zawodowych, które są źródłem
ciągłego niepokoju i stresu. Nadchodzący
weekend spędzisz w gronie przyjaciół. Bę-
dzie bardzo wesoło. Sytuacja finansowa nie
ulegnie poprawie. Nadal musisz starannie
planować wydatki.
WODNIK Postaraj się odpocząć. Ostatnio
bardzo ciężko pracowałeś i Twoja forma
wyraźnie spadła. Długo tak nie pociągniesz.
Pomimo, że sprawy zawodowe przyniosą
Ci wiele zadowolenia i satysfakcji. Wspól-
nie z przyjaciółmi weźmiesz udział w ja-
kiejś ważnej uroczystości. Postaraj się sta-
rannie do niej przygotować. Ktoś będzie
obserwował Twoje poczynania.
RYBY Wydałeś za dużo pieniędzy i teraz
masz poczucie winy. Ciężko będzie powią-
zać koniec z końcem. Na przyszłość bar-
dziej zastanawiaj się nad wydatkami. W pra-
cy nastąpi ożywienie. Przybędzie obowiąz-
ków i spraw do załatwienia. W piątek otrzy-
masz jakąś przesyłkę.

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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