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W skrócie...
UWAGA!
W zwia˛zku z sytuacje˛ epidemiologiczna˛
imprezy moga˛ zostać odwołane. W zwia˛zku z tym należy upewnić sie˛ czy dana
impreza odbe˛dzie sie˛.
WYSTAWA POKONKURSOWA ŚWIDNICKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
do 2.02.2021, godz. 18:00
Wystawa na której zostana˛ zaprezentowane
prace uczestników konkursu Świdnicka
Szopka Bożonarodzeniowa.
Wste˛p wolny, miejsce: Rynek 37, 58-100
Świdnica, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa
LISTA ME˛SKICH ŻYCZEŃ
12.02.2021, godz. 18:00
Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzymuje od swojego przyjaciela nieoczekiwany prezent urodzinowy, który wprowadzi
wiele zamieszania do życia przyjaciół. Żaden z nich jednakowoż nie śmiał nawet
przypuszczać, jak ta bajka sie˛ rozwinie. A
takiego zakończenia nikt by sie˛ nie spodziewał!
Wste˛p 85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK
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Na najbliższej sesji Rady Miejskiej omawiane be˛da˛ trzy uchwały pomocowe dla świdnickich
przedsie˛biorców wniesione przez prezydent miasta, Beate˛ Moskal-Słaniewska˛. To kolejny już
miejski pakiet wspieraja˛cy prowadza˛cych działalność gospodarcza˛ w czasie epidemii.
- Jak sygnalizuje wiele firm, których działalność została ograniczona cze˛ściowo lub całkowicie, rza˛dowa pomoc niestety nie jest dla nich
wystarczaja˛ca, a ze wzgle˛du na zapisy w ustawach nie wszyscy moga˛ z niej skorzystać. Dlatego teżchcemy, w miare˛ możliwości prawnych i
budżetowych miasta, kolejny raz wspomóc
przedsie˛biorców w tym trudnym dla nich okresie- mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Zaproponowane zostana˛ rozwia˛zania syste-

marca 2021 roku. Be˛dzie sie˛ mógł o nie ubiegać
przedsie˛biorca znajduja˛cy sie˛ w grupieobje˛tej
całkowitym zakazem prowadzenia działalności
gospodarczej,wprowadzonym Rozporza˛dzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020
roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwia˛zku z wysta˛pieniem stanu epidemii.
Dokumenty, tj. formularz covidowy wraz z
korekta˛ deklaracji na podatek o nieruchomości
(osoby prawne) lub korekta˛ informacji podatkowej (osoby fizyczne) be˛da˛ przyjmowane w terminie od wejścia w życie uchwały do dnia 15
marca 2021 roku.
Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Dla pozostałych grup przedsie˛biorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na
skutek spadku obrotów gospodarczych, zaproponowano przedłużenie terminów płatności rat
podatku od nieruchomości do 30 czerwca 2021
roku. Aby uzyskać ulge˛ wystarczy złożyć formularz covidowyoraz oświadczenie (do pobrania na
stronie urze˛du) w terminie od wejścia w życie
uchwały, a przed upływem terminu płatności rat
podatku od nieruchomości.
Ulgi za najem, dzierżawe˛ lub użytkowa-

mowe w postaci ulg i innego typu wsparcia dla
lokalnych przedsie˛biorców, czyli:
Zwolnienie z podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków i budowli lub ich cze˛ści
zwia˛zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres od 1 stycznia do 31

nie, nieruchomości stanowia˛cych własność
Gminy Miasto Świdnicy
Trzecia˛ forma˛ wsparcia jest odsta˛pienie od
dochodzenia należności za najem, dzierżawe˛ lub
użytkowanie, nieruchomości stanowia˛cych
własność Gminy Miasto Świdnicy lub jej jednostek organizacyjnych, za okres od 1 stycznia do
31 marca 2021 roku. Ulga może wynieść:

PAKIET POMOCOWY
DLA ŚWIDNICKICH
PRZEDSIE˛BIORCÓW

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

WYDARZENIA ON-LINE
Obejrzyj świdnickie
rockowe premiery
Okres świa˛teczno-noworoczny zaowocował
rockowymi premierami. Świdnicki Ośrodek
Kultury rozpocza˛ł kolejny sezon "Setki w
teatrze". Doste˛pne sa˛ już nagrania audio i
wideo zespołów Mindless oraz Oya.
Nazwa projektu pochodzi od metody polegaja˛cej na nagrywaniu całego zespołu w tym
samym pomieszczeniu jednocześnie. Obecnie o wiele powszechniejsze i łatwiejsze jest
nagrywanie w studio każdego instrumentu i
wokalu osobno i komputerowe ła˛czenie ich
przez realizatora w całość.
Za nami noworoczne premiery 3 utworów
zespołu Oya oraz świa˛teczne premiery 3
utworów zespołu Mindless. Nagrania doste˛pne sa˛ na kanale Youtube: https://www.youtube.com/c/ŚwidnickiPrzegla˛dMuzyczny
oraz w sklepach i serwisach typu Spotify,
Tidal, iTunes, Amazon.
Udział w nagraniach jest bezpłatny i moga˛
do niego zgłosić sie˛ zespoły, w których składzie znajduja˛ sie˛ muzycy z powiatu świdnickiego. Na druga˛ połowe˛ stycznia zaplanowane sa˛ 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 piosenka˛.
Piosenka˛, w której nostalgia, te˛sknota i
wzruszenie graja˛ pierwsze skrzypce. Utwór
"CZY ŻYCIE TO TEATR" powstał na po-

R E K LAMA

AKTYWNA

S³awomir Zerka

czêœci
-

serwis

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)
tel. 74 851 42 35, 601 299 327
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

grza³ki
- sitka i no¿e do
maszynek do miêsa
³o¿yska
- ig³y, szpulki
termostaty
- stopki do maszyn
elektropompki
worki do odkurzaczy do szycia

... oraz wiele innych czêœci
do sprzêtu AGD

www.eldomik.pl
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◆ 100 % odsta˛pienia dla przedsie˛biorcy, który
znajduje sie˛ w grupie przedsie˛biorców obje˛tych całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w czasie obowia˛zywania stanu epidemii (analogicznie jak przy
zwolnieniach z podatku od nieruchomości);
◆ 50% odsta˛pienia dla przedsie˛biorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
na skutek spadku obrotów gospodarczych w
naste˛pstwie wysta˛pienia COVID-19, o co
najmniej 50% w dowolnym miesia˛cu przypadaja˛cym po 30 września 2020 roku w porównaniu do miesia˛ca poprzedniego lub analogicznego miesia˛ca roku poprzedniego.
Aby ubiegać sie˛ o ulge˛ w należnościach cywilnoprawnych należy złożyć formularz covidowy i wniosek o odsta˛pienie od dochodzenia należności (do pobrania na stronie urze˛du) w terminie 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 Urze˛du Miejskiego 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 pia˛tek, 29 stycznia o godz. 10.00 rozpocznie sie˛ XXV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.
Odbe˛dzie sie˛ ona w trybie zdalnym. Radni rozpatrywać be˛da˛ 6 projektów uchwał.
W porza˛dku obrad znalazły sie˛ m.in. uchwaływ sprawie:obchodów Roku Cypriana Kamila
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Norwida oraz Stanisława Lema w Gminie Miasto
Świdnica; ustalenia rocznego planu potrzeb w
zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021.
Przedstawione zostana˛ 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 rozpocze˛ły sie˛ kolejne prace, tym razem zwia˛zane z zagospodarowaniem zieleni. Wykonuje je wyłonione w przetargu konsorcjum, czyli Firma Handlowo Usługowa "Borowski" ze Świdnicy oraz firma "Ogrody" Grzegorz Szmidlaze Świebodzic .
Usuwane sa˛ samosiewy drzew i krzewów, a
także drzewazagrażaja˛ce bezpieczeństwu w parku. Przygotowane be˛da˛ miejsca do sadzenia
drzew, krzewów, bylin i runa. Powstana˛ także
nowe trawniki oraz wnioskowana przez wielu
mieszkańców i radnych ła˛ka kwietna .Przez
okres trzech lat od zakończenia zadania zagospodarowania zieleni, konsorcjum firm prowadzić be˛dzie zabiegi piele˛gnacyjne w parku.
Wszystkie prace realizowane sa˛ na podstawie prawomocnych decyzji Wojewódzkiego
cia˛g dalszy na str. 4

trzeby realizacji spektaklu "QUI PRO QUO"
w 2017 roku.
Jak każda premiera, ta też okupiona była
cie˛żka˛ praca˛ (krew, pot i łzy). Pod koniec
spektaklu śpiewaliśmy ja˛ wszyscy i naprawde˛ mieliśmy w oczach łzy.
Teraz śpiewaja˛ ja˛ młodzi wykonawcy wraz
z autorem tekstu i muzyki, Tadeuszem Szarwarynem. Historia zatoczyła koło. Dzie˛kujemy , że jesteście z nami!
Tadeusz Szarwaryn (tekst i muzyka)
Dariusz Jaros (aranżacja)
Wokal: Julka Dudek, Joanna Mirowska, Nicole Sarna, Tadeusz Szarwaryn, Szymon
Wiraszka (Alchemia teatralna) oraz Weronika Wa˛sowska, Jagoda Kurzawa (Studio Piosenki La Chanson z MDK Świdnica)
chórki: Maja Nawrot, Natalia Stankiewicz
Angelina Warmuz (Studio Piosenki La
Chanson z MDK Świdnica)
skrzypce: Kinga Półtorak
realizacja dźwie˛ku: Paweł Zaja˛c
światło: Krzysztof Kowalewski
zdje˛cia archiwalne: Irena De˛bosz, Marek
Banaszczyk, Kamil Ga˛szowski, Mariusz Ordyniec
Wykorzystano fragmenty warsztatów prowadzonych przez Andrzeja Błażewicza, Tomasza Dajewskiego, Juliusza Chrza˛stowskiego, Dariusza Jarosa, Oskara Hamerskiego, Dominika Strycharskiego w ramach
projektu Alchemia teatralna oraz fragmenty
spektakli: "Romanse i Papierosy" 2011,
"Królik, królik" 2011, "Improwizacje"2012,
"Eksperyment" 2013, Balladyna, czyli zabawa w" 2013, "Andrzeju, nie denerwuj sie˛"
2013, "Nasza Trzecia Be" 2013, "Morfina"
2014, Egzamin z Dojrzałości 2014, "Apogeum" 2014, "Królowa Studniówki" 2014,
"Romek i Julka 1983" 2014, "Niehalo"
2015, "Sekretne życie tygrysów łazienkowych" 2016, "DRAMAFEST" 2017, "Ksia˛że˛ Niezłom" 2017, "QUO PRO QUO" 2017,
"Bal" 2018, "Rzecz o Hamlecie w pewnym
powiecie" 2018, "Hamlet" 2019. "CHRZCINY. Komedia, przynajmniej w założeniu"
2019, "Performatywne czytanie dramatów"
2019, ALCHEMIA TEATRALNA TV - ODCINEK 4 2020

Alchemia teatralna: warsztat
recytatorski J. Chrza˛stowskiego

www.taxi-swidnica.pl

"Jak powiedzieć Bogurodzice˛"
https://youtu.be/fHhDtVux_GA
Warsztat recytatorski "Jak powiedzieć Bogurodzice˛" został stworzony w oparciu o
pytania, które pojawiły sie˛ podczas konsultacji z Juliuszem Chrza˛stowskim. Wśród
najcze˛ściej poruszanych problemów znalazły sie˛ naste˛puja˛ce zagadnienia:
Jak powiedzieć wiersz?
Co to znaczy recytować?
Co to znaczy deklamować?
Może po prostu mówić?
Interpretacja tekstu "Bogurodzica"
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Rozgrzewka.
Muzyka, melodia, tekst, słowo
Jak wygla˛dać?
Dobrze sie˛ zaprezentować.
Gdzie patrzeć?
Zawsze w oko drugiego człowieka.
Co z re˛koma?
Tekst, myśl poetycka.
Recytacja tekstu "Bogurodzica"

Alchemia teatralna:
"Teatr w czasach zarazy"
lekcja prof. M. Kocura
https://youtu.be/TRPeCQsl9Go
Podczas pandemii teatr przeniósł sie˛ do
internetu. Artyści z całego światła udoste˛pnili przedstawienia za darmo i za pienia˛dze. Okazało sie˛ że teatr w XXI wieku
kwitnie, wcia˛ż sie˛ rozwija i jest zaskakuja˛co różnorodny. Rewolucja informatyczna oferuje reżyserom i performerom rewelacyjne narze˛dzia do rejestracji spektakli.
Czy narodzi sie˛ nowy teatr? Czy teatr popandemiczny 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 wzgle˛du na stan epidemiczny już raz ja˛
przekładaliśmy, dlatego specjalnie dla Alchemii teatralnej prof. Mirosław Kocur
przygotował wersje˛ on-line.
Dlaczego właśnie maska odgrywała tak
ważna˛ role˛ w teatrze antycznym? Czy maska
wpływała na zachowanie aktora? Czym różnia˛ sie˛ maski greckie od japońskich czy balijskich? Dlaczego Szekspir nie używał masek?
Na te i inne pytania odpowie profesor Mirosław Kocur podczas swojej lekcji teatralnej.
Mirosław Kocur - antropolog teatru i reżyser, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i
PWST im. L. Solskiego w Krakowie, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz
Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej
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cia˛g dalszy ze str. 3
Konserwatora Zabytków, przy udziale inspektora nadzoru w zakresie zieleni. Ich koszt to ponad
2 miliony 900 tysie˛cy złotych. Zgodnie z umowa˛
powinny zakończyć sie˛ na pocza˛tku września
tego roku.
Przypomnijmy, że Park Młodzieżowy wpisany jest do rejestru zabytków. Głównym założeniem projektowym było uzupełnienie i podkreślenie zieleni istnieja˛cej z zachowaniem jej leśnego charakteru. Działania projektowe polegały
na odtworzeniu historycznych alei drzew, podkreśleniu linii nasypów byłych fortyfikacji, zaznaczeniu istnienia byłych cmentarzy (garnizonowego i katolickiego), wzbogaceniu warstwy
krzewów wysokich i niskich, a także uzupełnieniu runa.
W parku zakończyła sie˛ już budowa infrastruktury podziemnej, dotycza˛cej oświetlenia i
monitoringu.Trwa remontcia˛gów komunikacyjnych. Do końca sierpnia zamontowane zostana˛
lampy oświetleniowe, monitoring, ławki, kosze
na odpady oraz wykonana be˛dzie docelowa nawierzchnia cia˛gów pieszych i ścieżek rowerowych.
Świdnica otrzyma na rewitalizacje˛ Parku
Młodzieżowego ponad 7 milionów 171 tysie˛cy
złotych. Be˛dzie to już kolejne zielone miejsce, po
Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku
Sikorskiego, które doczeka sie˛ gruntownej modernizacji. Dofinansowanie pochodzić be˛dzie z
unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Całkowity koszt rewitalizacji to
ponad 9 milionów 248 tysie˛cy złotych. Inwestycja obejmie cała˛ powierzchnie˛, czyli około 11
hektarów.
W II etapie remontu odbudowana zostanie
historyczna altana wraz z towarzysza˛ca˛ infrastruktura˛. Koszt tego etapu szacowany jest wste˛pnie
na 3 mln zł, a wykonanie nasta˛pi w 2022 roku.

UNIJNE DOFINANSOWANIE DLA
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Tym razem nie miasto, a świdnickie wspólnoty mieszkaniowe pozyskały środki unijne w
ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 15 ABCDE otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 970 tysie˛cy złotych na termomodernizacje˛ obiektów mieszkalnych przy ul. Skłodowskiej 13A-13E i 15A - 15E.
Całkowity koszt zgłoszonego zadania to 1 602
313,60 zł. Prawie 255 tysie˛cy złotych przyznano
natomiast Wspólnocie Mieszkaniowej "WIKTORIA" przy ul. Stanisława Moniuszki 20-2224 na modernizacje˛ energetyczna˛ budynku.
Koszt zadania wyniósł ponad 400 tysie˛cy złotych. Obie te inwestycje umieszczone były na
liście rezerwowej projektów.
Przypomnijmy, że w latach wcześniejszych
trzy wspólnoty mieszkaniowe z terenu Świdnicy
otrzymały unijne dofinansowanie na rewitalizacje˛, czyli remont i odnowe˛ cze˛ści wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul . Jagiellońskiej
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9 na remont elewacji i klatki schodowej budynku
pozyskałaponad 128 tysie˛cy złotych. Całkowity
koszt zgłoszonego zadania wyniósł prawie 174
tysia˛ce złotych. Wspólnocie Mieszkaniowej przy
ul. Ksie˛żnej Agnieszki 1 i pl. św. Małgorzaty 6 na
remont elewacji wraz z dociepleniem obiektu
przyznano ponad 160 tysie˛cy złotych. Całkowity
koszt inwestycji to 246 751 zł. Natomiast Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Joachima Lelewela
24 otrzymała na remont elewacji frontowej budynku ponad 113 tysie˛cy złotych, przy całkowitym 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 ła˛cznie na funkcjonowanie żłobków przeznacza rocznie około 3 mln 500 tys. zł.
Program Maluch+ wspiera rozwój instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków,
klubów dziecie˛cych i dziennych opiekunów. Beneficjenci moga˛ otrzymać dofinansowanie do
tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. W
tegorocznej edycjikonkursu wsparcie otrzymało
815 jednostek.
Od wielu lat Świdnica jest jego beneficjentem. 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 budowe˛ żłobka na
osiedlu Zawiszów pozyskano dotacje˛ w wysokości 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 dziecie˛cych
jest ich 156.

PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH NA
REMONTY CHODNIKÓW
Miasto przygotowuje przetarg na remonty
chodników. Do przebudowy zakwalifikowano
około 2000 m2 cia˛gów pieszych.
- Uwzgle˛dnione zostana˛ postulaty mieszkańców i radnych Rady Miejskiej, remontować be˛dziemy najbardziej zniszczone fragmenty, a tym
razem nasza uwaga skupia sie˛ głównie na Zawiszowie i Osiedlu Młodych - mówi prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska.
Wste˛pnie zakwalifikowano naste˛puja˛ce lokalizacje:
- ul. Ludwika Waryńskiego (po przeciwnej stronie zabudowy) - od ul. kard. Stefana Wyszyńskiego do wysokości budynku nr 35
- ul. gen. Jarosława Da˛browskiego (po przeciwnej stronie zabudowy) -od ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 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 budynkiem nr 2
- ul. Władysława Łokietka od numeru 2 do 4
W budżecie miasta przeznaczono na ten cel
ponad 500 tysie˛cy złotych. Otwarcie ofert prze-
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targowych planuje sie˛ na przełomie lutego i marca.Prace zrealizowane be˛da˛ w pierwszym półroczu 2021 roku.To nie ostatnia pula remontów
chodników w tym roku.
Starostwo informuje...

INWESTYCJE W OŚWIATOWA˛
INFRASTRUKTURE˛ W 2021
Pomimo napie˛tego budżetu na rok 2021 Powiat Świdnicki nie rezygnuje z inwestycji w powiatowa˛ infrastrukture˛ oświatowa˛. W 2021 przewidziano szereg drobnych remontów, wie˛ksze
inwestycje termomodernizacyjne oraz prace nad
polepszeniem infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych podległych powiatowi.
Infrastruktura sportowa
W poprzednich latach powiat wybudował i
zmodernizował boiska przy takich szkołach jak
Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych, III Liceum Ogólnokształca˛ce, II Liceum Ogólnokształca˛ce czy Zespół Szkół Mechanicznych. W
2021 roku przebudowy doczeka sie˛ boisko przy
Zespole Szkół Ogólnokształca˛cych w Strzegomiu. Na ten cel w budżecie zarezerwowano kwote˛ ła˛cznie 750 tys. zł.
Dalsze prace be˛da˛ prowadzone także przy
obiekcie należa˛cym do Zespole Szkół Mechanicznych - koszt prac ok. 170 tys. zł.
Termomodernizacja
W latach poprzednich Powiat Świdnicki znaczne środki przeznaczał na inwestycje termomodernizacyjne w podległych mu placówkach .
Termomodernizacji poddano budynki takich placówek, jak: Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach, Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych oraz budynek Powiatowego Biura Geodezji
i Katastru.
W roku 2021 termomodernizacji doczekaja˛
sie˛ kolejne budynki powiatowej oświaty. Inwestycje przeprowadzone zostana˛ w: Zespole Szkół
Ogólnokształca˛cych w Świebodzicach (sala gimnastyczna), I Liceum Ogólnokształca˛cym w
Świdnicy oraz Zespole Placówek w Bystrzycy
Górnej. Ła˛czny koszt prac w tych placówkach
wyniesie 3 mln. 150 tys. zł.
Prace remontowe
Bieża˛ce prace remontowe przeprowadzone
zostana˛ mie˛dzy innymi w budynkach Zespołu
Szkół w Strzegomiu, Zespołu Szkół BudowlanoElektrycznych i III Liceum Ogólnokształca˛cego.
Koszt tych prac szacowany jest na kwote˛ 830 tys.
zł.
W bieża˛cym roku Powiat Świdnicki zamierza przeznaczyć na remonty i inwestycje w powiatowa˛ infrastrukture˛ oświatowa˛ kwote˛ prawie
5 mln. zł.

ZMARŁ
PPŁK BOGDAN ZDROJEWSKI
W niedzielny poranek zmarł podpułkownik
Bogdan Zdrojewski, prezes Zwia˛zku Inwalidów
Wojennych i Zwia˛zku Kombatantów RP i Byłych Wie˛źniów Politycznych - Koło Miejskie.
Ppłk Zdrojewski aktywnie działał w antykomunistycznym podziemiu, w szczególności w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, za co 10 lat spe˛dził w stalinowskim wie˛zieniu.
Ppłk Zdrojewski aktywnie działał w świdnickich organizacjach kombatanckich, przez wiele
lat przewodniczył dwóm z nich: Zwia˛zkowi Inwalidów Wojennych i Zwia˛zkowi Byłych
Wie˛źniów Politycznych. Uczestniczył w spotka-

niach kombatanckich, przewodniczył posiedzeniom Zwia˛zkom Kombatanckim i Żołnierskim
Ziemi Świdnickiej, angażował sie˛ w żywe lekcje
historii w świdnickich szkołach, na których, jako
naoczny uczestnik wydarzeń, przybliżał młodzież powojenne dzieje Polski.
W imieniu Zarza˛du Powiatu Świdnickiego
składamy Rodzinie i najbliższym najszczersze
wyrazy współczucia.

TRANSPORT DO PUNKTÓW
SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19
W zwia˛zku z rozpocze˛ciem szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw
COVID-19 poszczególne gminy zapewniaja˛
swoim mieszkańcom transport do punktu szczepień.
Z tej formy pomocy moga˛ skorzystać osoby
niepełnosprawne oraz seniorzy, którzy nie moga˛
samodzielnie dotrzeć na szczepienie. Informacje
na ten temat można uzyskać dzwonia˛c pod podane poniżej numery telefonów:
◆ Urza˛d Miejski w Świdnicy tel. 74 856 28 68
w godz. 8.00 - 15.00
◆ Urza˛d Miejski w Świebodzicach tel. 74 666
95 81 w godz. 8.00 - 15.00
◆ Urza˛d Gminy w Dobromierzu tel. 74 858 62
17 wew. 24 w godz. 8.00 - 15.00
◆ Urza˛d Miejski w Żarowie tel. 74 30 67 367 w
godz. 8.00 - 15.00
◆ Urza˛d Miejski w Strzegomiu tel. 74 647 71
80 w godz. 8.00 - 15.00
◆ Urza˛d Gminy w Marcinowicach tel. 74 606
889 694 w godz. 8.00 - 15.00
◆ Urza˛d Gminy w Świdnicy tel. 74 602 771 228
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 14.30, w pia˛tek w godz. 8.00 - 13.00
◆ Samorza˛dowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. tel. 798 722 585 w godz. 8.00 16.00
W MDK...

"PEJZAŻ ZIMOWY"
Na konkurs plastyczny wpłyne˛ło 89 prac wykonanych przez uczestników zaje˛ć stałych z
Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. Komisja w składzie : Dorota Hurlak - nauczyciel
plastyki SP Marcinowice, Wanda Szwegler emerytowany nauczyciel plastyki MDK Świdnica, po obejrzeniu prac postanowiła przyznać 34
nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria I do 9 roku życia:
MILANA YAROTSKA
JUSTYNA PRZYSTUPA
IDA DŁUGOŁE˛CKA
HUBERT SOŚNICKI
KASIA LECIEJEWSKA
LIDKA SŁOMA
MARTA PRZYBYSZ
NATALKA MATEJKO
LENA KAŚKIEWICZ
LENA CISEK
NADIA NIECZAROWSKA
cia˛g dalszy na str. 6

PWST (1986). Projektował i budował mosty
na Pogórzu Karpackim, uczestniczył w
przedsie˛wzie˛ciach Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, był kierownikiem artystycznym teatru Drugie Studio Wrocławskie
(1987-1990) i dyrektorem mie˛dzynarodowego
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 Zjednoczonych. Opublikował "Teatr antycznej Grecji"
(2001, Nagroda indywidualna MENiS i "Dolnośla˛ski Brylant Roku"), "We władzy teatru.
Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie"
(2005, Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego), "Drugie narodziny teatru. Performanse
mnichów anglosaskich" (2010), "Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u
schyłku średniowiecza" (2012) oraz "Źródła
teatru" (2013).
*********************************

Plan sparingów Dabro-Bau
Polonii-Stali Świdnica

* 29.01.2021 (pia˛tek)
Śla˛sk II Wrocław (II liga) - OSiR Świdnica
* 6.02.2021 (sobota)
Polonia Trzebnica (IV liga) - OSiR Świdnica
* 10.02.2021 (środa)
Zagłe˛bie 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)
Śle˛za Wrocław (III liga) - pod znakiem zapytania (planowany mecz Pucharu Polski
strefy wrocławskiej)
* 6.03.2021 (sobota)
Sparta Rudna (IV liga) - OSiR Świdnica
**********************************

TRASY ROWEROWE
Trasa 10: rodzinna wycieczka po Świdnicy - około 16 km (łatwa)
dystans trasy: ok. 16 km
stopień trudności: łatwa
czas przejazdu: ok. 2 h
Zalew Witoszówka
Flesza Nowomłyńska
Park Centralny
"Sraja˛cy 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 rowerzystów. Została poprowadzona tak, abyśmy
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możliwie jak najdłużej mogli poruszać sie˛
wyła˛cznie po ścieżkach rowerowych. Przy
okazji zobaczymy kilka najważniejszych
atrakcji, zabytków oraz ciekawych świdnickich zakamarków.
Rozpoczynamy tradycyjnie spod Bosmanatu nad Zalewem Witoszówka. Ścieżka˛ rowerowa˛ kierujemy sie˛ na północ wzdłuż tafli
wody, za rondem skre˛camy w prawo w ul.
Pionierów. Tu znajdujemy sie˛ na wysokości
dwóch ważnych lokalizacji. Po naszej prawej stronie zobaczymy fragment systemu
dawnych umocnień Twierdzy Świdnickiej z
XVIII wieku - tzw. Flesze˛ Nowomłyńska˛, po
lewej natomiast znajduje sie˛ chluba miasta zrewitalizowany Park Centralny, z kilkoma
ciekawymi elementami małej architektury fontanna˛, kamiennym mostem czy rzeźba˛
Wielanda. Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy przed dalszym etapem podróży pokre˛cili sie˛ po obu tych terenach. Kontynuujemy
podróż ścieżka˛ rowerowa˛ wzdłuż ul. Śla˛skiej oraz Miłego dnia. Na wysokości Galerii Świdnickiej, na moment zjeżdżamy w
nieoznakowana˛ szutrowa˛ droge˛ wzdłuż rzeki. Dzie˛ki temu zabiegowi za chwile˛ wyjedziemy prosto na ścieżke˛ rowerowa˛ wzdłuż
ul. Nadbrzeżnej. Naste˛pnie pniemy sie˛ w
góre˛ ulica˛ Ste˛czyńskiego, po czym skre˛camy
w prawo za rondem w ul. Kazimierza Wielkiego. Bardzo ważne abyśmy na kolejnym
przejściu dla pieszych z sygnalizacja˛ świetlna˛ (skrzyżowanie K. Wielkiego i Długosza)
przeprawili sie˛ na prawa˛ strone˛. Kolejne 600
metrów pokonamy wzdłuż równoległej uliczki, aż dotrzemy do przejścia dla pieszych
i znów powrócimy na lewa˛ strone˛. Od tego
momentu wypatrujemy już ścieżki rowerowej wychodza˛cej z miasta w kierunku wsi
Wiśniowa. Za chwile˛ opuścimy miasto, ale
tylko na moment. Na kolejnym skrzyżowaniu skre˛camy w prawo i docieramy do najbardziej osobliwej atrakcji Świdnicy. Jest to
jedyny w Europie (a być może i na świecie)
pomnik wa˛satego me˛żczyzny z fajka˛ w re˛ku,
załatwiaja˛cego potrzebe˛ fizjologiczna˛. Przez
niektórych zwany "Bolkiem Myślicielem"
przez innych po prostu "Sraja˛cym Chłopkiem". Powracamy do Świdnicy ta˛ sama˛ trasa˛. Skre˛camy w ul. Andersa. Po długiej prostej skre˛camy w lewo. Za moment przeprawiamy sie˛ przez tory kolejowe po prawej
stronie. Kolejny cel to Park Strzelnica. Na
terenie parku znajdowała sie˛ poniemiecka
strzelnica wojskowa i z pewnościa˛ miniemy
po drodze kilka fragmentów torów strzeleckich. Trzymamy sie˛ parkowych ścieżek, które wyprowadza˛ nas na ulice˛ Esperantystów.
Przekraczamy ja˛ na przejściu dla pieszych i
wjeżdżamy w piaszczysta˛ ulice˛ Kanonierska˛, po czym skre˛camy w prawo. Dalszy
fragment przebiega przez ścieżke˛ rowerowa˛
wzdłuż parku Sikorskiego. Nie rozpe˛dzajmy
sie˛ jednak, póki nie zobaczymy repliki samolotu Czerwonego Barona. Słynny Fokker
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cia˛g dalszy ze str. 5
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 ZARE˛BA
JULIA BOBELA
AGATA ZARE˛BA
DOROTA KRYŚPIAK
ZUZIA GREF
Dzie˛kujemy wszystkim za udział w konkursie, gratulujemy laureatom, zapraszamy do
udziału w kolejnych konkursach i zache˛camy do
twórczości plastycznej.
/koordynator konkursu
Joanna Waksmundzka/

KONKURS KRAJOZNAWCZY
ZE ZNAJOMOŚCI ATRAKCJI
TURYSTYCZNYCH POWIATU
ŚWIDNICKIEGO
Serdecznie zapraszamy uczestników zaje˛ć
stałych MDK do wzie˛cia udziału w Konkursie
Krajoznawczym ze znajomości atrakcji turysty-

cznych powiatu Świdnickiego, który odbe˛dzie
sie˛ 5 lutego 2021 r, o godz. 16:30, w Sali Widowiskowej, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21,
Świdnica.
Konkurs odbywa sie˛ 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 Dziadziusia" wre˛czaliśmy poduszki z okazji Dnia
Babci i Dziadka w Dziennym Domu Seniora
"Wigor" w Świdnicy. Akcja trwa w wielu placówkach wychowania pozaszkolnego w całej
Polsce. Uczestnicy zaje˛ć pracowni "Agrafka" zaprojektowali i uszyli "podusie" z aplikacjami.
Natasza, Marcelina i Martyna z duma˛ przekazały
podarunki dla najstarszych świdniczan otrzymuja˛c w podzie˛ce słodkości w re˛cznie ozdabianych
torebkach. I tak to właśnie w Dzień Babci i
Dziadka mie˛dzypokoleniowi amatorzy re˛kodzieła wymienili sie˛ efektami swojej pracy. Praca nad
tym projektem rozpocze˛ła sie˛ jeszcze przed feriami. Udało sie˛ stworzyć do tej pory kilkadziesia˛t
re˛cznie wykonanych poduszek.
W przyszłym tygodniu na nasza˛ wizyte˛
oczekuja˛ podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Mamy nadzieje˛,
że Im również spodobaja˛ sie˛ nasze poduszkowe dzieła.
Dzie˛kujemy za pomoc rodzicom i świdnickim przedsie˛biorcom 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, tablety oraz niezbe˛dny sprze˛t do przeprowadzania
warsztatów programistycznych dla różnych grup
wiekowych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. C. K. Norwida w Świdnicy zrealizowano
projekt Amazon STEAM Kindloteka.
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Przypomnijmy, że w 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy została zgłoszona
i pozytywnie przeszła przez kolejne etapy kwalifikacji do projektu. STEAM Kindloteka to program edukacyjny realizowany przez Amazon we
współpracy ze stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. Jego celem jest popularyzacja edukacji według nowoczesnego modelu STEAM wśród uczniów i nauczycieli oraz stwarzanie im możliwości do zdobywania wiedzy i kompetencji przyszłości.
W ramach programu w bibliotece została
utworzona kreatywna i wielofunkcyjna strefa
edukacyjna, wyposażona w czytniki Amazon
KINDLE, tablety, mate˛ edukacyjna˛ oraz niezbe˛dny sprze˛t potrzebny do przeprowadzania warsztatów programistycznych dla różnych grup
wiekowych. - Jako pracodawca i inwestor chcemy wspierać lokalna˛ społeczność wokół naszych
centrów logistycznych - mówi Blanka Fijołek,
CEE PR&Community Manager w Amazon i dodaje: - Udział w zaje˛ciach realizowanych w STEAM Kindlotekach umożliwi zdobywanie wiedzy
i rozwijanie kreatywności w przyste˛pny sposób.
- Jesteśmy już po aranżacji pomieszczenia.
Jest to cze˛ść wydzielona w Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Czasopism, gdzie zainstalowano niezbe˛dny sprze˛t. Obecnie czekamy na zaplanowane szkolenia dla pracowników. Już teraz,
jak tylko be˛dzie taka możliwość ze wzgle˛du na
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sytuacje˛ epidemiologiczna˛, zapraszam do nowej
STEAM Kindloteki w naszej bibliotece. Be˛da˛ sie˛
tu odbywały zaje˛cia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. warsztaty programistyczno-robotyczne, majsterkowanie, muzykowanie czy doświadczenia naukowe. Spotkania poprowadza˛ nasi pracownicy - bibliotekarze, którzy zostana˛ przeszkoleni i wyposażeni w materiały edukacyjne - opowiada Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

WARSZTATY PISARSKIE
W NOWEJ ODSŁONIE
Od marca zapraszamy Państwa na kolejna˛
edycje˛ warsztatów pisarskich prowadzonych
przez Barbare˛ Elmanowska˛.
W 2021 roku warsztaty przyjma˛ forme˛ bardziej różnorodna˛, ła˛cza˛ca˛ doświadczenie życiowe z aktem pisania, poszukiwaniem miejsc ciekawych, które moga˛ skłonić do tworzenia. Pisarz, żeby pisać, musi wpierw doświadczać. Skucia˛g dalszy na str. 8

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Akupunktura
Zielarstwo
Dermatolog
Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
œroda, pi¹tek 16.oo - 18.oo
www.akupunktura.org.pl

Dr I w kolorze czerwonym pojawiał sie˛ w
kreskówkach, komiksach, filmach czy grach
komputerowych. Prawdziwa gratka dla fanów lotnictwa stoi kilkadziesia˛t metrów na
lewo od naszej trasy. Nieprzypadkowo w
tym miejscu, gdyż nieopodal parku, po drugiej stronie ulicy pod numerem 19 znajduje
sie˛ willa, w której do 1918 roku mieszkał as
lotnictwa - Manfred von Richthofen.
Dotarłszy do ul. Wałowej u wylotu parku
musimy podja˛ć decyzje˛ co do dalszej cze˛ści
wycieczki. Jeśli chcemy dodatkowo zwiedzić miasto, skre˛camy w ul. Ksie˛cia Bolka.
Jeśli natomiast interesuje nas wyła˛cznie rekreacja na dwóch kółkach, kierujemy sie˛ do
Parku Młodzieżowego (zakre˛t na wysokości
Jubilera przy ul. Komunardów) a naste˛pnie
do Parku Kasprowicza.
Jeśli wybraliśmy wariant pierwszy, to ulicami Ksie˛cia Bolka Świdnickiego, Saperów
oraz Kościelna˛ dotrzemy do słynnego Kościoła Pokoju - najwie˛kszej drewnianej
świa˛tyni w Europie, wpisanej na liste˛ dziedzictwa UNESCO. Oszałamiaja˛ce wne˛trze,
z licznymi polichromiami, rzeźbami i reliefami, stanowi przykład barokowego kunsztu
artystycznego, który zachwyca turystów z
całego świata. Kierujemy sie˛ ku ścisłemu
centrum miasta. Zwarta, historyczna zabudowa Świdnicy sprawia, że to właśnie tutaj
odnajdziemy najwie˛ksze zage˛szczenie atrakcji, zabytków i ciekawostek. Proponujemy
zatem pozostawić rowery przy Informacji
Turystycznej i przespacerować sie˛ zabytkowa˛ starówka˛ (jedna˛ z nielicznych oryginalnie zachowanych w naszym kraju). Warto
też wspia˛ć sie˛ na Wieże˛ Ratuszowa˛ - odbudowana w 2012 roku, po 45 latach od zawalenia, jedna z najważniejszych dominant
architektonicznych Świdnicy. Taras na wysokości 38 metrów jest doskonałym punktem widokowym na miasto i Góry Sowie.
Na koniec koniecznie trzeba odwiedzić jedyne w Polsce Muzeum Dawnego Kupiectwa przedstawiaja˛ce zbiory dotycza˛ce tradycji kupieckiej. Stałe ekspozycje i aranżacje
obejmuja˛ m.in: kasy sklepowe, etykiety, naczynia, pienia˛dze i wagi. Nacieszywszy
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oczy wsiadamy na rowery i kierujemy sie˛
ulica˛ Długa˛ w strone˛ monumentalnej, gotyckiej Katedry Świdnickiej. Ten niepodważalny skarb architektoniczny i perła Dolnego
Śla˛ska posiada najwyższa˛ na Śla˛sku wieże˛
(101,5 metra). Naste˛pnie Aleja˛ Niepodległości, ul. Nauczycielska˛ i Sprzymierzeńców
dostaniemy sie˛ z powrotem pod Bosmanat.
Niedzielny spacer rowerowy proponujemy
zakończyć przejażdżka˛ kajakiem lub rowerem wodnym po Zalewie Witoszówka.

ŚWIEBODZICE
atrakcja dla turystów
Świebodzice to licza˛ce 21 481 mieszkańców
miasto z bogata˛ siedemsetczterdziestoletnia˛
historia˛, położone w południowej cze˛ści Dolnego Śla˛ska, około 30 km od granicy z
Republika˛ Czeska˛. Usytuowane sa˛ w środkowym biegu górskiej rzeki Pełcznica, na
Pogórzu Świebodzickim, u stóp Gór Wałbrzyskich, w bezpośrednim sa˛siedztwie Zamku Ksia˛ż, co czyni je idealna˛ baza˛ wypadowa˛ dla osób zainteresowanych eksplorowaniem "Perły Dolnego Śla˛ska" oraz przylegaja˛cego Ksia˛żańskiego Parku Krajobrazowego.
Wśród zabytków na szczególna˛ uwage˛ zasługuja˛: klasycystyczny Ratusz, średniowieczne mury obronne, ruiny kościoła Św. Anny, romański kościół pw. św. Franciszka z
Asyżu, z cennymi polichromiami, pałac
Seidlów - budowla reprezentuja˛ca styl renesansu angielskiego, ruiny Pałacu Wdów oraz
krypta Hochbergów.
Do pozostałych atrakcji turystycznych należa˛ zlokalizowane na terenie Ksia˛żańskiego
Parku Krajobrazowego: Zimny Dwór, Jeziorko Daisy, przełomy Pełcznicy i Szczawnika, wyrobisko "sztolnia Daisy", Moja Fantazja, tereny Natura 2000 oraz piece wapienne i zaskakuja˛ce formy skalne w okolicznych lasach.
Walory turystyczne
Specyfika krajobrazowa Świebodzic, zwia˛zana mie˛dzy innymi z ukształtowaniem terenu spowodowała, że już około połowy
XIX w. (szczególnie po uruchomieniu poła˛-
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cia˛g dalszy ze str. 7
pimy sie˛ na poszukiwaniu inspiracji i realizowaniu ich w wybranych gatunkach. Be˛dzie również
miejsce na zabawy literackie, jak tworzenie limeryków - umieje˛tność ta może później umilić "absolwentom" warsztatów, biora˛c przykład z zabaw uprawianych chociażby przez Wisławe˛
Szymborska˛, niejedna˛ nudna˛ podróż lub spotkanie towarzyskie,
Dwanaście ciekawych i inspiruja˛cych spotkań.
Grupa warsztatowa zostanie wyłoniona w
naborze. Prosimy che˛tne osoby o przesyłanie
próbek tekstów literackich. Tematem przewodnim konkursu jest ubranie. Teksty moge˛ odpowiadać na pytania: 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 sie˛ dyskomfort?
Ubranie brudne, dziurawe, wstyd. Ubranie jako
element rytuałów społecznych, np. żałoba.
Prosimy o literackie uje˛cie.
Forma i konwencja dowolna (wiersz, opis,
dialog, komedia, dramat, sci-fi, reportaż itd.).
Program warsztatów w 2021 roku:
◆ Klasyczna forma poetycka - sonet - wycieczka na cmentarz śladem świdnickich artystów poła˛czona z
opowieścia˛ o gatunku, jakim jest sonet.
Zaje˛cia podwójne.
Drugie na ocene˛ tekstów.
◆ Poezja konkretna zabawy forma˛ graficzna˛ i tekstem. Zaje˛cia podwójne. Drug ie na ocene˛ tekstów.
◆ Kim był flaner? Spacery bez celu, snucie
sie˛ jako literackie inspiracje (czyli jednak celowe!). Opisy
miasta. Zaje˛cia podwójne. Drugie na
ocene˛ tekstów.
◆ Zabawy literackie,
konkurs 7 słów.
◆ Konkurs literacki,
w y łanianie zwycie˛zcy, pojedynki na
teksty. Warsztowicze na zmiane˛ wcielaja˛ sie˛ w role˛ jury
◆ Reportaż - wyjście
w miasto, obserwacja ludzi, wydarzeń,
zrozumienie kontekstu. Tworzenie rep orta żu. Zaje˛ cia
podwójne. Drugie
na ocene˛ tekstów.
◆ Zabaw literackich
cia˛g dalszy - tworze-
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nie limeryków. Zaje˛cia podwójne. Drugie na
ocene˛ tekstów.
Regulamin naboru
na warsztaty literackie:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
K. Norwida w Świdnicy ogłasza nabór do grupy
warsztatowej kolejnej edycji warsztatów pisarskich prowadzonych przez Barbare˛ Elmanowska˛.
Organizatorem naboru jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, zwana dalej MBP, z siedziba˛ w Świdnicy,
ul. Franciszkańska 18.
Uczestnikiem moga˛ być osoby powyżej 14.
roku życia.
Zasady dotycza˛ce tekstu:
- Che˛tne 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 sie˛ dyskomfort? Ubranie brudne, dziurawe, wstyd. Ubranie jako element rytuałów społecznych, 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, odste˛p 1,5
- Konkurs nie jest anonimowy, prace należy
podpisać imieniem i nazwiskiem autora, zała˛czyć zgode˛ na przetwarzanie danych osobowych
(zała˛cznik nr 1) oraz podać adres e-mail.
Terminy:
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- termin nadsyłania tekstów: 15 luty 2021 r.
- termin rozstrzygnie˛cia naboru: 19 luty 2021 r.
Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedna˛
prace˛ na adres: sekretariat@mbp.swidnica.pl z
dopiskiem "Warsztaty pisarskie".
Jury powołane przez Organizatora wybierze
uczestników kolejnej edycji warsztatów pisarskich.
Nagroda:
- udział w kolejnej edycji warsztatów pisarskich prowadzonych przez Barbare˛ Elmanowska˛. W 2021 roku warsztaty przyjma˛ forme˛
bardziej różnorodna˛, ła˛cza˛ca˛ doświadczenie życiowe z aktem pisania, poszukiwaniem miejsc
ciekawych, które moga˛ skłonić do tworzenia.
Pisarz, żeby pisać, musi wpierw doświadczać.
Skupimy sie˛ na poszukiwaniu inspiracji i realizowaniu ich w wybranych gatunkach. Be˛dzie również miejsce na zabawy literackie, jak tworzenie
limeryków - umieje˛tność ta może później umilić
"absolwentom" warsztatów, biora˛c przykład z
zabaw uprawianych chociażby przez Wisławe˛
Szymborska˛, niejedna˛ nudna˛ podróż lub spotkanie towarzyskie. Dwanaście ciekawych i inspiruja˛cych spotkań,
- druk tekstu w antologii kończa˛cej kolejny
cykl warsztatów pisarskich roku 2021,
- autor nagrodzonego tekstu nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium zwia˛zanego z jego publikacja˛.
Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony tekst oraz prawo do bezpłatnej
publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w
celach promocji konkursu bez powiadamiania
autora.
Wysłanie pracy jest jednocześnie zgoda˛ na
wzie˛cie udziału w naborze i jej późniejsze wykorzystanie przez MBP w Świdnicy. Zgłoszenie do
udziału w naborze przez nadesłanie pracy trakto-
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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: sekretariat@mbp.swidnica.pl

ŚWIDNICKI BIEG NOWOROCZNY
ZUPBADURA
Bieg ostatecznie został przeniesiony na
7.03.2021 r.
Zapisy startuja˛ w dniu 1.02.2021 r. i potrwaja˛
do 28.02.2021 r. lub do wyczerpania puli numerów startowych.
Limity startuja˛cych:
250 osób na dystansie 5 km
250 osób na dystansie 10 km
Wpisowe to tylko 39 zł - w przypadku niemożliwości przeprowadzenia biegu Organizator
gwarantuje 100% zwrot opłaty startowej.
Bogaty pakiet startowy
Wyja˛tkowy 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 otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce stada saren przebywaja˛cych w parku w rejonie ulicy Pionierów i Polnej Drogi.
Skierowany na miejsce
patrol potwierdził zgłoszenie. Po konsultacjach
z pracownikami schroniska dla zwierza˛t, podje˛to decyzje˛ aby nie płoszyć saren i nie usiłować
ich przeganiać. Próby
takie moga˛ sie˛ skończyć
tragicznie dla zwierza˛t.
Jedynym sensownym
rozwia˛zaniem było pozostawienie stada w
spokoju, co też uczyniono. O godzinie 19.50,
gdy dokonano ponownej kontroli tego rejonu
stwierdzono, że zwierze˛ta bezpiecznie oddaliły sie˛.
17.01.2021r.
godz. 12.06
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce osoby bezdomnej,
przebywaja˛cej w jednej
z bram przy Placu 1000Lecia. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Ustalono, że jest to obywatel
Łotwy, który stracił prace˛ i od pewnego czasu
jest osoba˛ bezdomna˛ i
bezrobotna˛. Nie posiacia˛g dalszy na str. 12
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czenia kolejowego z Wrocławiem w 1843 r.
i dziesie˛ć lat później z Wałbrzychem) organizowano w tym kierunku jedno, dwu, lub
trzydniowe wycieczki. Znalazło to odbicie
w wydawanych wówczas przewodnikach
turystycznych. Do osobliwości w samym
mieście zaliczano wówczas fabryke˛ zegarów
i stary kamieniołom wapienny, ale też i nie
szcze˛dzono pochwał widokom rozcia˛gaja˛cym sie˛ wokół Świebodzic.
Przez Świebodzice przebiegaja˛ naste˛puja˛ce
szlaki turystyczne:
Flaga czerwona Cis Bolko - Góra Marii
Przebiega on mniej wie˛cej wzdłuż sudeckiego uskoku brzeżnego od Pełcznicy przez
Ksia˛ż, Świebodzice, Witoszów Górny
(wzgórze), Złoty Las, Bystrzyce˛ Górna˛, Lutomie˛ i Glinno do Przełe˛czy Walimskiej.W
Świebodzicach i najbliższej okolicy warto
zwrócić uwage˛ na: Zamek Ksia˛ż, Stare Miasto z zespołem zabytkowych kamienic oraz
zabytkowymi kościołami.
Flaga zielona Grodno - Ksia˛ż - Bolków Grodziec
Przez Pełcznice˛ biegnie również zielono
znakowany Szlak Zamków Piastowskich,
rozpoczynaja˛cy sie˛ na zamku Grodziec koło
Złotoryi i kończa˛cy sie˛ na zamku Grodno w
Zagórzu Śla˛skim. W Świebodzicach i okolicach na szlaku na uwage˛ zasługuja˛ przede
wszystkim takie obiekty jak: Zamek Ksia˛ż,
Stado Ogierów Ksia˛ż, pomnikowy cis "Bolko", 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 wzgle˛du na sa˛siedztwo dużych kompleksów leśnych wchodza˛cych w skład Ksia˛żańskiego Parku Krajobrazowego, w mieście i jego najbliższych
okolicach znajduje sie˛ bardzo ge˛sta sieć nieoznakowanych ścieżek i dróżek biegna˛cych
ze Świebodzic do wielu ciekawych i cze˛sto
bajecznych miejsc.
Tereny te sa˛ bardzo zróżnicowane, trasy
biegna˛ wśród zalesionych wzgórz Pogórza
Wałbrzyskiego i Świebodzickiego. Poza bogata˛ fauna˛ i flora˛ na swojej drodze ujrzymy
cze˛sto przepie˛kne widoki okolic oraz ciekawe obiekty architektury. Oprócz tych najbardziej znanych warto zwrócić uwage˛ na te
mniej znane i cze˛sto niedostrzegane.
Szczególnie polecane sa˛ trasy w Wa˛wozie
Pełcznicy i Szczawnika.
Wa˛wóz Pełcznicy (zwany także Wa˛wozem
Ksia˛ż) zaliczany jest do najpie˛kniejszych w
Sudetach, i to nie tylko tych polskich. W XIX
wieku były tu "pie˛kne i liczne mostki, brzeg z
brzegiem, skałe˛ ze skała˛ ła˛cza˛ce, pawilony,
dziwaczne przejścia przez skały, wyłomy (...),
pustelnia romantycznie w drzewach ukryta,
Świa˛tynia Karoliny, Siedzenie Myśliwego
(...)". Obecnie wa˛wóz jest nieco zaniedbany,
jednakże od kilku lat przywracany jest do stanu
sprzed kilkudziesie˛ciu lat.
Ściany wa˛wozu wznosza˛ sie˛ niespełna na
100 metrów wysokości i miejscami tworza˛

www.expressem.eu

kilkudziesie˛ciometrowe przepaści. Porasta
je stary las mieszany, co czyni to miejsce
szczególnie bajkowym latem i jesienia˛. Nietrudno w cieniu grubych buków, lip czy de˛bów, wśród wszechobecnych różaneczników wczuć sie˛ w czasy, gdy przemierzali te
miejsca świdniccy Piastowie, władaja˛cy
okolica˛. W okolicach świebodzickiej Pełcznicy znaleźć można wyloty z podziemnych
sztolni, dra˛żonych pod Ksia˛żem przez
wie˛źniów pobliskich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Nie wiadomo do końca w jakim celu wykuwano w
skałach pod zamkiem ogromne korytarze.
Przypuszcza sie˛ jednak, że mogło to sie˛ odbywać w ramach przygotowań do produkcji
pocisków balistycznych dalekiego zasie˛gu.
U wylotu wa˛wozu, w granicach Świebodzic
(Pełcznicy), rośnie pomnikowy cis, którego
przyje˛ło sie˛ nazywać "Bolko", a w zasadzie
Bolkówna, gdyż jest to drzewo rodzaju żeńskiego. Bolko jest najstarszym cisem w Sudetach Środkowych i ma prawdopodobnie
ok. 600 lat, jednakże niemiecki przyrodnik
Aleksander von Humboldt w XIX w. szacował wiek tego okazu na 800 lat, co jest
niestety nie do zweryfikowania, bo cis ma w
środku wypalone korzenie.
Nieco mniej znany, jednakże równie atrakcyjny i nawet bardziej "dziki" jest Wa˛wóz
Szczawnika, położony nieco na zachód od
Wa˛wozu Ksia˛ż.
Ksia˛żański Park Krajobrazowy to jednak nie
jedynie miejsce w okolicach Świebodzic,
gdzie można pospacerować. Polecamy również spacer Droga˛ We˛glowa˛, która niegdyś
prowadziła z Wałbrzycha przez Świebodzice do portów odrzańskich. Droga ta pomie˛dzy świebodzickimi Cierniami, a Jaworzyna˛
Śla˛ska˛ jest dość dobrze utrzymana. Wiedzie
płaskimi terenami Równiny Świdnickiej
wśród bujnych pól. W kierunku południowym z drogi rozcia˛ga sie˛ przepie˛kna panorama Sudetów z Chełmcem, Masywem Trójgarbu i Wielka˛ Sowa˛ na pierwszym planie.
Z drugiej strony nad okolica˛ góruje mityczna
Śle˛ża.
Niezwykle atrakcyjne położenie Świebodzic sprawia, że warunki do uprawiania
turystyki rowerowej sa˛ wre˛cz idealne.
Przez miasto przebiega sudecki uskok
brzeżny. Dzieli on miasto na dwie cze˛ści:
południowa˛ - górska˛, z urozmaicona˛
rzeźba˛ terenu i północna˛ - równinna˛. Dzie˛ki tak ubogaconej rzeźbie terenu, w okolicy znajda˛ coś dla siebie zarówno miłośnicy kolarstwa górskiego, dla których przygotowano odcinki MTB, jak i mniej doświadczeni rowerzyści. To właśnie dla
nich, jak i całych rodzin z małymi dziećmi
wytyczono takie trasy, których pokonanie
nie wymaga wzmożonego wysiłku kondycyjnego, a dostarczyć może równie niezapomnianych wrażeń.
Podróżowanie rowerem w naszej okolicy to
nie tylko bliskość natury i urzekaja˛ce widoki. To także spotkanie z historia˛, która˛ poznajemy zwiedzaja˛c po drodze liczne zabytki.
źródło: UM Świebodzice
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21 stycznia tuż przed godzina˛ 2:00 w nocy
policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, świdnickiej komendy pełnia˛c służbe˛ na
terenie Świdnicy zatrzymali pojazd marki VW.
Styl jazdy kieruja˛cej mógł wskazywać, że ta
kieruje pod wpływem alkoholu. Podejrzenia policjantów potwierdziły sie˛. Po zatrzymaniu i
sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało sie˛, że
56-letni mieszkaniec Świdncy jest nietrzeźwy,
bo ma blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Teraz za swój czyn odpowie karnie
W świetle obowia˛zuja˛cych przepisów za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie
nietrzeźwości lub po użyciu innego, podobnie
działaja˛cego środka, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 10 lat.
***
Znaczne przekroczenie dopuszczalnej pre˛dkości, szczególnie w terenie zabudowanym, to
czynnik wielokrotnie zwie˛kszaja˛cy ryzyko wypadku drogowego. Z tego też powodu przepisy
przewiduja˛ surowe sankcje dla kierowców dopuszczaja˛cych sie˛ tego typu wykroczeń, a funkcjonariusze zwracaja˛ szczególna˛ uwage˛ na takie zachowania.
122 km/h, 113 km/h to pre˛dkości z jakimi
dwóch kieruja˛cych zostało zatrzymanych na
drodze z ograniczeniem pre˛dkości do 50 km/h.,
na terenie Świdnicy.
Me˛żczyźni w wieku 24 i 22 lata- mieszkańcy
powiatu swidnickiego na miejscu otrzymali wysokie mandaty oraz po 10 punktów karnych, ale
co zapewne najbardziej dotkliwe, Panowie musza˛ pożegnać sie˛ również z prawem jazdy, które
moga˛ odzyskać dopiero po 3 miesia˛cach.
***
20 stycznia policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, Wydziału Prewencji świdnickiej
komendy patroluja˛c rejon miasta Świdnica
około godziny 23.00 zauważyli samochód osobowy marki Mazda. Sposób jazdy, był bardzo
niepewny co mogło wskazywać , że kieruja˛cy
znajduje sie˛ pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
Po zatrzymaniu pojazdu, okazało sie˛ że kieruja˛cy - 30-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego jest trzeźwy, ale me˛żczyzne˛ poddano również badaniu na urza˛dzeniu do wste˛pnego badania na zawartość narkotyków w organizmie.
Uzyskano wynik pozytywny uzasadniaja˛cy podejrzenie kierowania po zażyciu substancji psychotropowych. Od me˛żczyzny pobrano krew do
badań.
Dowodem w sprawie be˛da˛ wyniki badań
laboratoryjnych. Me˛żczyzna za swoje czyny odpowie teraz przed Sa˛dem.
***
19 stycznia br. około godziny 22.00 na terenie Świdnicy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej komendy zauważyli bardzo
szybko jada˛cy pojazd marki Audi. Pomiar pre˛dkości wykazał, że pojazd porusza sie˛ w obszarze
zabudowanym z pre˛dkościa˛ o wiele wie˛ksza˛ niż
pozwalaja˛ na to przepisy. Kierowca Audi pe˛dził
131km/h. Pojazd natychmiast został zatrzymany
do kontroli . Za jego kierownica˛ siedział 25-latek. Kierowca be˛dzie musiał na 3 miesia˛ce przesia˛ść sie˛ na fotel pasażera, abo poszukać innego
środka transporu, ponieważ policjanci za raża˛ce
przekroczenie pre˛dkości zatrzymali mu prawo
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jazdy. Ponadto ukarano go mandatem karnym, a
jego konto kierowcy ,,wzbogaciło sie˛" o 10 punktów karnych.
***
20-latek, który poruszał sie˛ samochodem
osobowym marki VW Golf bez prawa jazdy,
został zatrzymany 17 stycznia 2021 roku około
dziny 22.00 w Świebodzicach przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, Komendy
Powiatowej Policji w Świdnicy. Funkcjonariusze
ustalili, że decyzja˛ Sa˛du Rejonowego w Wałbrzychu , młody me˛żczyzna posiada aktywny
zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Policjanci przypominaja˛, że w przypadku kierowania samochodem pomimo obowia˛zuja˛cego zakazu prowadzenia pojazdów,
sprawca może trafić do wie˛zienia na 5 lat.
***
W pia˛tkowy wieczór 15 stycznia, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, na terenie gminy
Dobromierz zwrócili uwage˛ na poruszaja˛cy sie˛
pojazd osobowy marki BMW, którym poruszał
sie˛ me˛żczyzna. Sposób jazdy kierowcy mógł
wskazywać, że znajduje sie˛ on pod wpływem
alkoholu. Policjanci postanowili zweryfikować
swoje podejrzenia. W trakcie kontroli przeprowadzone badanie wykazało, że me˛żczyzna jest
trzeźwy, ale mimo to nie powinien wsia˛ść za
kierownice˛ tego pojazdu. Jak wykazały systemy
policyjne 28-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego ma cofnie˛te uprawnienia do kierowania, a
ponadto sa˛dowy zakaz kierowania pojazdami
mechanicznymi. Teraz o dalszym jego losie zdecyduje sa˛d. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
***
40-letni mieszkaniec naszego miasta poruszał sie˛ samochodem be˛da˛c świadom, że nie może tego robić. Me˛żczyzna został zatrzymany w
Świdnicy około godziny 21:00 przez policjantów
Ogniwa Interwencyjno-Patrolowego, Wydziału
Prewencji świdnickiej komendy. Funkcjonariusze ustalili, że na podstawie wydanego orzeczenia Sa˛du Rejonowego w Świdnicy 40-latek posiada aktywny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Sprawca może trafić do
wie˛zienia na 5 lat, a sa˛d dodatkowo może zastosować kare˛ dożywotniego zakazu kierowania pojazdami oraz wysoka˛ grzywne˛.
***
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Jaworzynie patroluja˛c rejon miasta i gminy Jaworzyna Śla˛ska zauważyli kieruja˛cego VW, którego
zachowanie na drodze wzbudziło ich podejrzenie. Kierujacy na widok patrolu gwałtownie zjechał na pobocze i zatrzymał sie˛. Funkcjonariusze
postanowili zweryfikować co było przyczyna˛ takich nagłych manewrów na drodze. Podczas interwencji okazało sie˛, że 25-letni me˛żczyzna jest
trzeźwy. Me˛żczyzne˛ poddano także badaniu na
urza˛dzeniu do wste˛pnego badania na zawartość
narkotyków w organizmie. Uzyskano wynik pozytywny uzasadniaja˛cy podejrzenie kierowania
po zażyciu substancji psychotropowych. Od
me˛żczyzny pobrano krew do badań. Dowodem
w sprawie be˛da˛ wyniki badań laboratoryjnych.
Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie kieruja˛cy odpowie przez sa˛dem. Ale jak sie˛ okazało to
nie jedyne co me˛żczyzna miał na sumieniu .po
sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało sie˛, ze 25-latek nie posiada uprawnień do
kierowania pojazdami mechanicznymi, pojazd
nie posiadał ważnych badań technicznych oraz
obowia˛zkowego ubezpieczenia OC.
***
12 stycznia tuż po północy funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Strzegomiu zatrzymali na
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gora˛cym uczynku przeste˛pstwa 65-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, który kierował
samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości.
Badanie wykazało ponad 0,8 promila alkoholu w
organizmie me˛żczyzny. Kieruja˛cemu podczas
kontroli mundurowi zatrzymali prawo jazdy. Za
jazde˛ pojazdem w stanie nietrzeźwości groża˛ wysokie kary. Poza dotkliwa˛ kara˛ finansowa˛ sa˛d na
podstawie Kodeksu karnego może orzec długotrwały zakaz kierowania pojazdami, a nawet zastosować kare˛ pozbawienia wolności do lat 2.
***
10 stycznia 2021 roku w godzinach wieczornych funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, Wydziału Prewencji świdnickiej
komendy zostali wezwani na interwencje˛ do jednej z rodzin, gdzie istnieje podejrzenie stosowania przemocy wobec kobiety ze strony jej partnera. Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, mundurowi uznali za zasadne zastosować
wobec 45-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania sie˛ 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 poste˛powania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 956). Na ich podstawie Policja otrzymała
nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosuja˛cej przemoc w rodzinie
nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania sie˛ do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Może
to nasta˛pić podczas interwencji podje˛tej we
wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego
bezpośrednim otoczeniu lub w zwia˛zku z otrzymaniem informacji o stosowaniu przemocy w
rodzinie, w szczególności w wyniku zgłoszenia
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przez osobe˛ dotknie˛ta˛ przemoca˛ w rodzinie, kuratora sa˛dowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w zwia˛zku z wykonywaniem ustawowych obowia˛zków. Nakaz
obowia˛zuje przez 14 dni, jednak na wniosek
osoby dotknie˛tej przemoca˛ sa˛d może przedłużyć
ten okres.

METODA
NA "SZCZEPIONKE˛"
W styczniu 2021 roku w trakcie monitorowania sieci Internet pod ka˛tem sprzedaży produktów zwia˛zanych z COVID-19 funkcjonariusze
operacyjni Biura do Walki z Cyberprzeste˛pczościa˛ Komendy Głównej Policji natrafili na ogłoszenia zwia˛zane z oferowaniem "nowej szczepionki na COVID-19 w formie ampułko-strzykawki" oraz ogłoszenia z oferta˛ "Negatywnych
testów COVID-19".
Przypominamy, że "szczepionka jest bezpłatna i doste˛pna w punktach realizuja˛cych
szczepienia w ramach Narodowego Programu
Szczepień przeciw COVID-19"
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: "https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi".
Pamie˛tajmy, używanie produktu leczniczego
o niewiadomym pochodzeniu może być niebezpieczne dla życia i zdrowia.
źródło: KPP Świdnica
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**********************************
Wybrane...
RECENZJE MUZYCZNE: najlepsze polskie płyty [KONKURS]
29 stycznia 2021
Już po raz 6 pytamy Was: JAKICH ARTYSTÓW CHCIELIBYŚCIE ZOBACZYĆ
W ŚWIDNICY? Odpowiedzi w formie recenzji płyt wysyłajcie mailowo do 29 stycznia 2021. Na 10 najlepszych autorów
czekaja˛ m.in. nagrody finansowe z puli
1000 zł a artystów zaprezentowanych w
najciekawszych tekstach zaprosimy do
nas! W poprzednich edycjach nadesłaliście ponad 100 tekstów, nagrodziliśmy finansowo 50 z nich a 16 zaowocowało koncertami.
JAK WZIA˛Ć UDZIAŁ?
1. wybierz płyte˛ polskiego artysty (wydana˛
w latach 2019-2020),
2. napisz recenzje˛ tej płyty,
3. wyślij ja˛ do 29 stycznia 2021 (wła˛cznie) i
czekaj na wyniki.
REGULAMIN: https://sok.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/REGULAMIN-kon
kursu-na-recenzj%C4%99-p%C5%82yty2021.pdf
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W 2020 roku nie udało nam sie˛ zrealizować
planowanych koncertów i spotkań z muzykami, ale dzie˛ki temu rozwine˛liśmy Świdnickie Recenzje Muzyczne w nowym kierunku. Zaprosiliśmy do współpracy lokalnych wokalistów i instrumentalistów, którzy
w grudniu w sali teatralnej nagrali specjalne
"sesje live" z repertuarem z płyt, które recenzowaliście w poprzednich edycjach naszego
konkursu.
STRONA PROJEKTU:
www.sok.com.pl/recenzje
LISTA ME˛SKICH ŻYCZEŃ [spektakl]
12 lutego 2021, godz.18:00
Wste˛p: 85 zł, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica
Wydarzenie odbe˛dzie sie˛ zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o
zapoznanie sie˛ i przestrzeganie obowia˛zuja˛cych zasad zgodnych z WYTYCZNYMI
DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWIDN IC KIM O ŚR OD KU K ULTU RY W
ZWIA˛ZKU Z TRWAJA˛CA˛ PANDEMIA˛
COVID-19 oraz wydrukowanie i wypełnienie OŚWIADCZENIA , które należy przekazać obsłudze wraz z biletem w dniu koncertu.
LISTA ME˛SKICH ŻYCZEŃ - komedia dla
dorosłych
Czy marzyliście kiedykolwiek o partnerze
idealnym? Chcielibyście móc na bieża˛co
zmieniać jego cechy, dopasowuja˛c go do
swoich oczekiwań? Czy ucieszylibyście sie˛,
gdyby ta wyśniona druga połówka sama Was
odnalazła? Jeżeli odpowiedzieliście "tak!"
na którekolwiek z powyższych pytań, to zapraszamy na "Liste˛ me˛skich życzeń". Przezabawna˛ komedie˛, w której nic nie wydaje
sie˛ być oczywistym, zaś wszystko jest absolutnie upragnionym!
Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzymuje od swojego przyjaciela nieoczekiwany prezent urodzinowy, który wprowadzi
wiele zamieszania do życia przyjaciół. Żaden z nich jednakowoż nie śmiał nawet
przypuszczać, jak ta bajka sie˛ rozwinie. A
takiego zakończenia nikt by sie˛ nie spodziewał!
Obsada (wymiennie):
Bill - Artur Barciś / Waldemar Obłoza
Leon - Kacper Kuszewski / Krzysztof Wieszczek
Justine - Urszula De˛bska / Aneta Zaja˛c
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 przerwa˛.
Bilety grupowe oraz informacja odnośnie
spektaklu tel. 570 666 140
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cia˛g dalszy ze str. 9
dał też żadnych dokumentów ani pienie˛dzy.
Me˛żczyzna został umieszczony w schronisku dla bezdomnych. W dniu naste˛pnym nawia˛zano kontakt z Ambasada˛ Republiki Łotewskiej. Pracownicy ambasady zadeklarowali pomoc dla swego obywatela w powrocie na Łotwe˛. Niestety me˛żczyzna oświadczył, że chce pozostać w Polsce, a jako obywatel Unii Europejskiej ma do tego pełne
prawo.
18.01.2021r. godz. 12.00
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego o soplach wisza˛cych nad wejściem
do sklepu na Placu Grunwaldzkim. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Sople
zostały usunie˛te w obecności strażników.
20.01.2021r. godz. 7.58
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od dyrektora szkoły przy ulicy Budowlanej. Na terenie szkoły przebywał
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nastoletni chłopiec w lekkim ubraniu. Był
przemarznie˛ty i zagubiony, nie wiedział jak
sie˛ tu znalazł, nie był też uczniem tej szkoły.
Natychmiast na miejsce skierowano patrol
straży miejskiej. Ustalono, że mieszka on
poza Świdnica˛. Po telefonicznym skontaktowaniu sie˛ z ojcem chłopca, ustalono, że cztery dni wcześniej uciekł z domu, jest uzależniony od środków psychoaktywnych. Po
pewnym czasie na miejsce przybył ojciec i
zabrał syna do domu. Sprawe˛ przekazano
Policji celem wszcze˛cia przez Sa˛d Rodzinny
poste˛powania opiekuńczego.
21.01.2021r. godz. 11.30
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce podejrzenia spalania odpadów w jednym z mieszkań przy ulicy Wrocławskiej. Skierowani na miejsce funkcjonariusze, stwierdzili że piec był wygaszony a palenisko dokładnie wyczyszczone.
W pobliżu znajdowały sie˛ pocie˛te płyty wiórowe. Upomniano lokatora i zakazano spalania tych płyt. Gdy w dniu kolejnym strażnicy
chcieli przeprowadzić rekontrole˛ paleniska,
me˛żczyzna odmówił poddania sie˛ takiej kontroli. W zwia˛zku z powyższym Straż Miejska
w Świdnicy złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przeste˛pstwa z art.225
Kodeksu karnego.
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(Zakłócanie kontroli przeprowadzanej w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy
1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy
udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej). Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
***
W minionym tygodniu zrealizowano 125
interwencji.
źródło: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
OD NAJMŁODSZYCH LAT UCZA˛
SIE˛ JAK BYĆ ZDROWYM
Warsztaty z robienia zdrowych, warzywnoowocowych koktajli, które przeprowadziła Fundacja 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 duma˛ dyrektor placówki,
Beata Kle˛sk.
Okazuje sie˛, że zielony koktajl może być
pyszny, a samodzielne komponowanie jego składu to świetna zabawa! Dzieci poznały witaminy
i ich wpływ na nasze zdrowie. Pod koniec zaje˛ć
otrzymały broszurki dla rodziców z przepisami
na zdrowe koktajle, które wspólnie be˛da˛ mogli
przygotować.
Projekt realizowany dzie˛ki wsparciu Pomoc
to Moc - społeczna odpowiedzialność PZU.

GRANTY NA AKTYWIZACJE˛
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 Grupy Działania "Szlakiem Granitu" Krystian Ulbin
podpisał umowy z organizacjami pozarza˛dowymi na kwote˛ 238 547,00 zł z przeznaczeniem na
aktywizacje˛ mieszkańców. - Realizujemy kolejny projekt grantowy, który tym razem dotyczy
aktywizacji mieszkańców oraz liderów org. pozarza˛dowych. Przypomne˛ tylko, że od 2020 roku
realizujemy dwa granty zwia˛zane z budowa˛ nowych obiektów infrastruktury turystycznej. Ła˛cznie wesprzemy 11 inicjatyw, be˛dzie ciekawie i
różnorodnie - podkreśla Krystian Ulbin, Prezes
LGD Szlakiem Granitu.
W ramach projektów realizowanych przez
organizacje pozarza˛dowe odbe˛dzie sie˛ szereg
warsztatów i wydarzeń na rzecz lokalnej społeczności. Ważnym elementem jest także wsparcie
liderów organizacji oraz grup nieformalnych.
Mam nadzieje˛, że pandemia COVID-19 pozwoli
nam na realizacje˛ tych projektów, bo zapewne
wszyscy, po miesia˛cach 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
pozarza˛dowych, rozwój oferty zaje˛ć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców ob-
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szaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji
pozarza˛dowych.
W ramach grantu "Aktywnie, lokalnie,
wspólnie" zostana˛ zrealizowane naste˛puja˛ce zadania:
◆ "POZNAJMY TOMKOWICKIE PTAKI" realizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice,
◆ "Otwórz sie˛ na folklor" realizowane przez
Fundacje˛ Dobrego Startu z Roztoki,
◆ "Festiwal Kwiatów" realizowane przez Stowarzyszenie Nasz Mieczków,
◆ "Aktywni mieszkańcy gminy Udanin" realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Udanin,
◆ "Akademia Tradycji" realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji
Wsi Grodziszcze Sztafeta Pokoleń,
◆ "AKTYWNIE, LOKALNIE, WSPÓLNIE" Poznajemy sie˛ bliżej - potyczki sa˛siedzkie"
realizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju Wsi Stanowice,
◆ "We˛druja˛ce Dobro" realizowane przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" w Zastrużu,
◆ "Zielona aktywizacja" realizowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej
"Trzy sosny"
◆ "Dobromierska Akademia NGO", "Świdnickie NGO - aktywne i profesjonalne" oraz
"Gmina Jaworzyna Śla˛ska - miejsce aktywnych NGO" realizowane przez Fundacje˛
Merkury.
Wszystkim grantobiorcom gratulujemy uzyskanych środków finansowych i życzymy szybkiej realizacji powierzonych grantów. Zadania
be˛da˛ realizowane w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER, poddziałania 19.2 "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" obje˛tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w
ramach projektu grantowego dla przedsie˛wzie˛cia
IV. "Aktywna społeczność Szlakiem Granitu"
obje˛tego Lokalna˛ Strategia˛ Rozwoju na lata
2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Grantu" w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwia˛zań innowacyjnych.

6 PROSTYCH KROKÓW
JAK SIE˛ ZASZCZEPIĆ
Od 15 stycznia seniorzy powyżej 80. roku
życia moga˛ zarejestrować sie˛ na szczepienia na
konkretny termin. Każda gmina ma także swojego koordynatora gminnej infolinii do spraw organizacji transportu. Od 22 stycznia rejestrować
sie˛ be˛da˛ mogły osoby, które skończyły 70 lat.
Rejestracji na szczepienie dokonać można na 3
sposoby.
◆ przez infolinie˛ 989
◆ na stronie pacjent.gov.pl
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◆ bezpośrednio w punkcie szczepień
System rejestracji wskaże date˛ i godzine˛ twojego szczepienia.
W wyznaczonym terminie zgłosisz sie˛ do
wskazanego punktu szczepień.
Na miejscu lekarz decyduje, czy twój stan
zdrowia pozwala na wykonanie szczepienia.
Otrzymasz szczepionke˛. Po jej podaniu be˛dziesz po obserwacja˛.
Tego samego dnia umówisz termin szczepienia druga˛ dawka˛.
Obecnie na terenie gminy Świdnica punkt
szczepień be˛dzie zorganizowany w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia Lutomia Dolna 28.
Wie˛cej informacji na stronie:
www.gov.pl/szczepienia
Szczegółowe informacje:

PUNKTY SZCZEPIEŃ W GMINIE
ŚWIDNICA i GMINNY
KOORDYNATOR W ZAKRESIE
TRANSPORTU
Rejestracja osób che˛tnych do szczepień
zgodnie z Narodowym Programem Szczepień
przeciwko COVID-19 ma rozpocza˛ć sie˛ 15 stycznia 2021 r. Na terenie gminy Świdnica punkt
szczepień be˛dzie zorganizowany w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia Lutomia Dolna 28. M.in dla osób
niepełnosprawnych be˛dzie możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów
szczepień.
W zwia˛zku z powyższym gmina w ramach
realizacji zadania własnego polegaja˛cego na zapewnieniu równego doste˛pu do świadczeń zdrowotnych zorganizuje transport osób maja˛cych
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-VoV-2, w
tym osób niepełnosprawnych.
Kto może skorzystać z transportu?
osoby posiadaja˛ce aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie
R lub N lub odpowiednio I grupe˛ z w/w schorzeniami;
osoby maja˛ce obiektywne i niemożliwe do
przezwycie˛żenia we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu sczepień, w przypadku
miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.
Zainteresowani skorzystaniem z bezpłatnego transportu do punktu szczepień moga˛ sie˛ zgłaszać sie do
GMINNEGO KOORDYNATORA
◆ pod nr tel. 602 771 228
◆ od poniedziałku do czwartku w godz. 8:0014:30,
◆ a w pia˛tek od 8:00 do 13:00.
Apelujemy aby osoby, które dokonały już
rejestracji z wybranym miejscem i terminem
sczepienia, spełniaja˛ wymogi w zakresie możliwości skorzystania z bezpłatnego dowozu do
miejsca szczepienia i potrzebuja˛ takiego wsparcia, kontaktowały sie˛ z GMINNYM KOORDYNATOREM.
Mapa punktów szczepień w całym kraju doste˛pna jest na https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
i
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U S ŁU G I

www.expressem.eu

14

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.

S P R Z E D A Ż
OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE INSTRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat kolekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futerałem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GUZIKOWY (bajan) marki niemieckiej "HOHNER" (unikatowy zabytek w cze˛ści 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 miare˛ sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

N AU KA
◆ Nauka je˛zyka niemieckiego. Zaje˛cia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Solecka-Szyja.

BARAN Skończa˛ sie˛ Twoje problemy finansowe. Be˛dziesz mógł zapłacić zaległe
rachunki, zainwestować gotówke˛ w nowe
interesy. Dobry nastrój dodatnio wpłynie na
Twoje relacje z bliskimi. Be˛dziesz szcze˛śliwy i pełen energii do dalszego działania.
Postaraj sie˛ rozsa˛dnie wydawać zarobione
pienia˛dze.
BYK Dokładnie przemyśl swoje plany.
Działasz zbyt pochopnie. Nie warto podejmować takiego ryzyka. Nie zapomnij o
ważnej uroczystości. Partner by Ci tego nie
wybaczył. W pracy ktoś be˛dzie z Toba˛ konkurował i cia˛gle Cie˛ denerwował swoim
zachowaniem. Nie daj sie˛ ponieść emocjom.
Wkrótce wszystko wróci do normy.
BLIŹNIE˛TA Nie unikniesz tej konfrontacji. To spotkanie jest po prostu koniecznościa˛. Be˛dziesz musiał stawić czoło trudnościom i postarać sie˛ je pokonać. Świetnie
ułoża˛ sie˛ stosunki z partnerem. Osia˛gniecie
kompromis w sprawie, na która˛ mieliście

zupełnie odmienny pogla˛d. Sytuacja finansowa na razie nie ulegnie poprawie.
RAK Rodzinne dyskusje na temat pienie˛dzy skończa˛ sie˛ kłótnia˛, po której nadejda˛
ciche dni. Ukojenie znajdziesz w pracy zawodowej. Pojawia˛ sie˛ nowe zadania do wykonania i to one pochłona˛ Twoja˛ uwage˛. Do
problemu trzeba be˛dzie jednak powrócić.
Pienie˛dzy znika˛d nie przybe˛dzie, a wydatki
sie˛ pie˛trza˛.
LEW Be˛dziesz miał wiele ciekawych pomysłów i cały wolny czas poświe˛cisz na ich
realizacje˛. Przyniesie Ci to wiele radości i
satysfakcji. W pracy na razie nic sie˛ nie
zmieni, wie˛c nadal be˛dziesz do niej chodził
z nieche˛cia˛. Zaczniesz myśleć o zmianie tej
sytuacji i rozgla˛dać sie˛ za jakimś nowym
zaje˛ciem.
PANNA Be˛dziesz miał świetny nastrój.
Sprawy na których Ci zależy dobrze sie˛
ułoża˛. Nadrobisz zaległości w pracy zawodowej i zostaniesz doceniony przez przełożonych. Z gotówka˛ też be˛dzie nie najgorzej.
Najbliższa˛ niedziele˛ spe˛dzisz w gronie osób
bliskich Twojemu sercu.
WAGA Twoje serce mocniej zabije do kogoś spod znaku Ryb. Be˛dziesz cia˛gle myślał
o tej osobie, a wszystko inne przestanie
mieć teraz znaczenie. Jeżeli nie popełnisz
jakiegoś głupstwa, to może coś z tego wyjdzie. Postaraj sie˛ lepiej zaplanować swoje
wydatki. Na pienia˛dze trzeba be˛dzie jeszcze
troche˛ poczekać.

SKORPION Niespodziewanie pojawia˛ sie˛
nowe komplikacje w sprawach zawodowych. Trzeba be˛dzie całkowicie poświe˛cić
sie˛ pracy, a zaplanowane przyjemności
przełożyć na inny czas. Jeżeli wszystko dobrze przemyślisz, bardzo szybko sie˛ z tym
uporasz. Sprawy finansowe ułoża˛ sie˛ po
Twojej myśli.
STRZELEC Dobra passa w interesach. Zarobisz dużo i szybko. Postaraj sie˛ jednak być
wierny zasadom. Zapłać zaległe rachunki,

troche˛ sie˛ tego nazbierało. Spokojne życie
rodzinne zostanie zakłócone przez jakieś
ważne wydarzenie. Be˛dziecie sie˛ spierać, bo
każdy z was zapragnie mieć decyduja˛ce
zdanie w tej sprawie.
KOZIOROŻEC Nareszcie be˛dziesz miał
wie˛cej czasu dla siebie. Zechcesz odpocza˛ć
od spraw zawodowych, które sa˛ źródłem
cia˛głego niepokoju i stresu. Nadchodza˛cy
weekend spe˛dzisz w gronie przyjaciół. Be˛dzie bardzo wesoło. Sytuacja finansowa nie
ulegnie poprawie. Nadal musisz starannie
planować wydatki.
WODNIK Postaraj sie˛ odpocza˛ć. Ostatnio
bardzo cie˛żko pracowałeś i Twoja forma
wyraźnie spadła. Długo tak nie pocia˛gniesz.
Pomimo, że sprawy zawodowe przyniosa˛
Ci wiele zadowolenia i satysfakcji. Wspólnie z przyjaciółmi weźmiesz udział w jakiejś ważnej uroczystości. Postaraj sie˛ starannie do niej przygotować. Ktoś be˛dzie
obserwował Twoje poczynania.
RYBY Wydałeś za dużo pienie˛dzy i teraz
masz poczucie winy. Cie˛żko be˛dzie powia˛zać koniec z końcem. Na przyszłość bardziej zastanawiaj sie˛ nad wydatkami. W pracy nasta˛pi ożywienie. Przybe˛dzie obowia˛zków i spraw do załatwienia. W pia˛tek otrzymasz jaka˛ś przesyłke˛.

R E K L A M A

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 + sypialnia, II pie˛tro, ogrzewanie miejskie 200.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, po kompleksowym remoncie 319.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, garaż 340.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard, 190.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, 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 pie˛tro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 zł
0-6037 84,80 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, Centrum, ogrzewanie centralne - piec we˛glowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 113,30 m kw. III pie˛tro, 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 pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, 365.000 zł + 30.000 zł garaż w podziemiu
0-6489 60,06m kw. 3 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewaniemiejskie 345.000 zł
10393 61 m kw., 3 pokoje, IIIpie˛tro, ogrzewaniemiejskie
315.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewaniemiejskie - 309.000 zł-Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o
pow. 17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne,
balkon -193.000 zł
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagodniku,
46,10 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, 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 pie˛tro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne, Słotwina 250.000 zł
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WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
002184 WM 50 m kw., dwa pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
miejskie oś. Zawiszów 1.500 zł
0-6205 WM 53,55 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, oś. Zawiszów 1.350 zł
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6527B 21,70 a, podnóże Śle˛ży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Śle˛ży, 260.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodoła˛, 12 km od Świdnicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
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 Śle˛ży 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 - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5631 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁA˛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 WYNAJE˛CIA:
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
pie˛tro, 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

A K T Y W N A

0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 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, wynajem - 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, sprzedaż - 1.900.000 zł
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem 1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6532 dom wolnostoja˛cy 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 standard + 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 rekreacyjnego, okolice Świdnicy, 560.000 zł
0-6031 dom wolnostoja˛cy, 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, pie˛knie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działka˛ 34 ar, 248.000 zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

