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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 "SUDECKA VENUS"
05.02-19.02.2021
Jest to wystawa fotograficzna aktu i portretu,
nawia˛zuja˛ca do postrzegania pie˛kna ciała
kobiecego, to także sposób wyczucia i estetyki fotografii. Wystawa, która˛ można obejrzeć od 5.02.2021 do 19.02.2021 r. w Galerii
Fotografii w Świdnicy.
Wste˛p od 18 lat, w reżimie sanitarn; miejsce:
Galeria Fotografii, Rynek 44, organizator:
ŚOK
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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ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG W ŚWIDNICY
W zwia˛zku z tym, że jak co roku, mamy
środek zimy i pojawił sie˛ (wbrew zapewnieniom
zwolenników kosmicznej teorii globalnego
"ścieplenia") śnieg - jak zwykla mamy problem
z drogami. W zwia˛zku z tym sytuacje trudne,
dotycza˛ce dróg miejskich, można zgłaszać do ich
zarza˛dców:
◆ drogi krajowe: (DK5 na odcinku od we˛zła
Kostomłoty do Bolkowa, DK34 od Świebodzic do Dobromierza, DK35 od granic Wałbrzycha do Gniechowic) podlegaja˛ utrzymaniu przez Generalna˛ Dyrekcje˛ Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
tel. 74 841 03 65.
◆ drogi wojewódzkie: ul. Wałbrzyska, pl.
Grunwaldzki, al. Niepodległości, ul. Wrocławska od pl. Wolności do Ła˛cznej, ul. Ła˛czna,
ul. Przemysłowa, ul. Kopernika od Przemy-

tel. 74 66 22 920 wew. 25.
◆ drogi gminne w Świdnicy - Farma Miejska tel. 74 851 39 88.
Lista ulic w Świdnicy obje˛tych zimowym
utrzymaniem w 2021 roku : 1 Maja, Aleja Brzozowa, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, Bema, Bobrzańska, Boczna, Boduena (wjazd od
Wałbrzyskiej), Bohaterów Getta, Bracka, Brodatego, Budowlana, Chopina, Chrobrego, Daleka,
Da˛browskiego, De˛bowa, Długa, Długosza,
Drzymały, Dworcowa + Plac przed Dworcem
PKP, Fieldorfa, Franciszkańska, Galla Anonima
(dojazd do Szkoły Podstawowej i żłobka), Garbarska, Gdyńska, Głowackiego, Główna, Grodzka, Grota-Roweckiego, Hetmańska, Husarska do Kosynierów, Inwalidów Wojennych , Inżynierska, Jadwigi Śla˛skiej, Jagiellońska, Jagienki,
Jałowcowa, Jana Riedla, Jarze˛binowa, Jasińskiego, Jodłowa, Kazimierza Wielkiego, Ka˛tna, Kilińskiego, Kliczkowska (od Wrocławskiej do
Kopernika), Kliczkowska (od Kopernika do
Okre˛żnej) , Klonowa, Kolberga, Kolejowa - Centrum Przesiadkowe, Kolejowa - główny przebieg, Kołła˛taja, Komorowskiego, Komunalna
(Aleja Colgate), Komunardów, Konopnickiej,
Kopernika (tylko gminna), Korczaka, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Kotlarska, Krasze-

WYSTAWA "TAJEMNICE MUZEALNYCH KOLEKCJI"
26.02-25.04.2021
Wste˛p wolny, miejsce: Rynek 37, 58-100
Świdnica, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa
XIV DOLNOŚLA˛SKI PRZEGLA˛D PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
10.03.2021, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na XIV Dolnośla˛ski
Przegla˛d Piosenki i Pieśni Patriotycznej "Z
rezydencji, białych dworków i chat, myśmy
wcia˛ż do Niepodległej szli".
Wste˛p wolny, miejsce: www.mdk.swidnica.pl, organizator: MDK
**********************************

MUZEUM OTWARTE DLA
ODWIEDZAJACYCH !
Od 2 lutego br. Muzeum Dawnego Kupiectwa jest ponownie otwarte dla turystów
indywidualnych.
Prosimy o przestrzeganie zasad zwiedzania
zwia˛zanych z obowia˛zuja˛cym reżimem sanitarnym
- limit odwiedzaja˛cych - 1 osoba na 15 m
kw.,
- wejście do muzeum wyła˛cznie w maseczkach zasłaniaja˛cych usta i nos,
- zachowanie dystansu pomie˛dzy osobami,
minimum 2 metry,
- dezynfekcja ra˛k przy wejściu do obiektu,
- czas zwiedzania: od wtorku do pia˛tku w
godzinach od 10.00 do 16.00, a w sobote˛ i
niedziele˛ od 11.00 do 17.00.
Do odwołania pozostaje zawieszona możliwość zwiedzania grupowego oraz organizo-

słowej do Towarowej, ul. Towarowa, ul. Westerplatte od Towarowej - Dolnośla˛ska Służba
Dróg i Kolei we Wrocławiu.
tel. 71 39 17 196.
◆ drogi powiatowe: ul. Kochanowskiego, ul.
Bystrzycka, ul. Westerplatte od Bystrzyckiej
do Towarowej - Służba Drogowa Powiatu
Świdnickiego.

wskiego, Kraszowicka (od Bystrzyckiej do
Przyjaźni), Kraszowicka (od Przyjaźni do Torowej), Kraszowicka (od Torowej do Bystrzyckiej), Krzywoustego, Ksie˛cia Bolka Świdnickiego, Ksie˛żnej Agnieszki, Kunic, Kusocińskiego,
Krzywickiego-Lompy, Langiewicza, Lelewela,
Leśna, Łokietka, Łukasińskiego, Łużycka, Mała,
Marcinkowskiego, Mennicka, Metalowców,

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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Miarki (wjazd), Mickiewicza, Mieszka I, Miłego
Dnia, Muzealna, Nadbrzeżna, Nauczycielska,
Niecała, Odnowiciela, Ofiar Oświe˛cimskich,
Okre˛żna , Okulickiego, Paderewskiego, Pańska,
Parking Starostwo, Parking Urze˛du Miasta, Parking USC, Parkowa (od Saperów do granicy
ogródków działkowych), Pileckiego, Pionierów
Ziemi Świdnickiej, Plac Grunwaldzki, Plac Jana
Pawła II (w tym parking przed Katedra˛), Plac
Kombatantów (jezdnia i miejsca postojowe),
Plac Św. Małgorzaty, Plac Piłsudskiego, Plater,
Pobożnego, Podchora˛żych, Podmiejska, Pogodna, Polna Droga, Pra˛dzyńskiego, Przedwiośnie,
Przyjaźni, Pułaskiego, Reja, Rolnicza, Równa,
Różana, Rycerska, Rynek, Rzeźnicza, Saperów,
Serbska, Sikorskiego (do Pogodnej do Zamenhofa), Siostrzana, Skłodowskiej-Curie , Słobódzkiego, Słowackiego, Słowiańska, Sowińskiego,
Spacerowa, Spółdzielcza, Sprzymierzeńców,
Stalowa, Ste˛czyńskiego, Strzegomska, Strzelińska, Sudecka, Sybiraków, Szpitalna, Szymanowskiego, Śla˛ska, Śle˛żańska, Śmiałego, Środkowa, Teatralna, Tołstoja, Traugutta, Trybunalska,
Trzeboszańska, Ułańska, Waryńskiego, Webera,
Wesoła, Westerplatte (od Placu Wolności do Bystrzyckiej), Willowa, Witosa, Wodna, Wokulskiego, Wrocławska (od Ła˛cznej do Szarych Szeregów), Wróblewskiego, Wrzosowa, Wschodnia, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zacisze, Zamkowa, Za˛bka, Zielona, Zmorskiego, Zwierzyniecka, Zygmuntowska, Żeromskiego.
Zgodnie z obowia˛zuja˛cymi przepisami: za
zimowe utrzymanie dróg wewne˛trznych, drogi
osiedlowe, zakładowe, place przed dworcami kolejowymi i autobusowym odpowiedzialni sa˛ zarza˛dcy, właściciele terenu; za usuwanie śniegu i
likwidowanie śliskości na chodnikach odpowie-
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dzialni sa˛ właściciele przyległych nieruchomości.

wania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych z udziałem grup.

ODŚNIEŻ SWÓJ DACH!

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

Przypominamy o obowia˛zku odśnieżania dachów, szczególnie w obiektach wielkopowierzchniowych. Przypominamy, że zgodnie z przepisami, obowia˛zek odśnieżania dachów i zapewnienia drożności instalacji wentylacyjnych leży
po stronie właścicieli i zarza˛dców budynków.
Szczególnie niebezpieczne moga˛ być zwały
śniegu zalegaja˛ce na dachach obiektów wielkopowierzchniowych i tymczasowych oraz zwisaja˛ce z dachów sople lodu.
Zalegaja˛cy śnieg na dachu był mie˛dzy innymi przyczyna˛ katastrofy budowlanej na terenie
Mie˛dzynarodowych Targów Katowickich w
2006 roku.

NZOZ "MIESZKO"
REALIZATOREM PROGRAMU
SZCZEPIEŃ PRZECIW HPV
W wyniku przeprowadzonego otwartego
konkursu ofert Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Mieszko" Sp. Z o.o. w Świdnicy
przy ul. Mieszka I 10 został w tym roku wybrany
na realizatora programu profilaktyki zakażeń wicia˛g dalszy na str. 6

WYSTAWA "SUDECKA VENUS"
05.02-19.02.2021
Wste˛p od 18 lat, w reżimie sanitarn; miejsce:
Galeria Fotografii, Rynek 44, organizator:
ŚOK
UWAGA: wystawa dla widzów 18+
Zapraszamy na pierwsza˛ wystawe˛ po długiej
zwia˛zanej z obostrzeniami przerwie!
SUDECKA VENUS
Jest to wystawa fotograficzna aktu i portretu,
nawia˛zuja˛ca do postrzegania pie˛kna ciała
kobiecego, to także sposób wyczucia i estetyki fotografii. Wystawa, która˛ można obejrzeć od 5.02.2021 do 19.02.2021 r. w Galerii
Fotografii w Świdnicy jest efektem pierwszego spotkania grupy fotografów nie tylko z Polski, zajmuja˛cych sie˛ zagadnieniem
aktu kobiecego. Spotkanie odbyło sie˛ pod
koniec sierpnia 2020 r. w ramach Łysych
Plenerów partie 1 w zamku w Roztoce koło
Strzegomia. W plenerze uczestniczyło 16
osób fotografuja˛cych oraz 8 modelek. Maja˛c
na uwadze, to że w Świdnicy jest organizowana wystawa jest to nawia˛zanie do pewnej
historii aktu. W latach 80 w Świdnicy odbywały sie˛ wystawy jednej z najwie˛kszych imprez fotograficznych aktowych organizowanych przez Andrzeja Protasiuka, który swoja˛
wrodzona˛ charyzma˛, doprowadzał do powstawania wyja˛tkowych wernisaży aktowych ówczesnych latach.
Wystawa, na która˛ serdecznie zapraszamy,
jest nawia˛zaniem do czasów i przestrzeni
tamtych lat. Fotografie były wykonywane w
zamku w Roztoce jak wcześniej wspomnieliśmy, w pie˛knej historycznej przestrzeni architektury nie tylko samego budynku ale
także 6 hektarowego ogrodu, to wszystko
można zobaczyć na fotografiach.
Pragniemy przy okazji podzie˛kować właścicielom zamku oraz pani wiceprezes Kasi
Sieklickiej Fundacji Zamku Roztoka za udoste˛pnienie obiektu.
Organizatorzy pleneru i współorganizatorzy
wystawy Robert Rzepiński i Dariusz Sebastiański
LISTA ME˛SKICH ŻYCZEŃ [spektakl]
12 lutego 2021, godz.18:00
Wste˛p: 85 zł, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica

www.taxi-swidnica.pl

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 ICK IM OŚ RO DK U KU LTURY W
ZWIA˛ZKU Z TRWAJA˛CA˛ PANDEMIA˛
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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
ZMIANA TERMINU - [PIOTR BAŁTROCZYK - Starość nie jest dla mie˛czaków]
21.03.2021, godz.18:00
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Kilka miesie˛cy temu miałem przyjemność na
łamach Expressem, prezentować osobe˛ Weroniki
Górskiej, zapraszaja˛c na jej recital fortepianowy.
Ta niezwykle utalentowana artystka to duma Jana, ukochanego dziadka. Człowieka, o którym
dzisiaj mówimy w czasie przeszłym.
Pozwalam sobie na kilka słów opowieści o
przyjacielu, dobrym człowieku, wybitnym świdniczaninie. Współpracowaliśmy ze soba˛ przez
prawie ćwierć wieku. Plany były jeszcze na naste˛pne, dobre, wiele lat.
Jana Górskiego, każdy kto go poznał wiedział, że zawsze należało traktować w sposób
poważny. Wzbudzał respekt przy pierwszym
wrażeniu. Był niekwestionowanym autorytetem
w dziedzinie muzyki, pedagogiem i działaczem
społecznym...
Ale... nie taka powinna być moja opowieść o
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i ni jak nie pasuja˛
do prawdziwych zdarzeń.
Prawdziwa miłość
brna˛c cze˛sto po wertepach
czasem stopy rani
- bujaja˛c w obłokach
po ziemi twardo sta˛pa
buduje przyszłość
i trwa w zaufaniu
a żadna porażka
jej nie odtra˛ca.
"I tak z miłościa˛ bywa"
*
***
Choć życie nasze
nie jest różami słane

"Ktoś powiedział, że dobre wiersze, mimo niewielu słów moga˛ zaste˛pować
opowiadania a nawet powieści. Wystarczy, że treścia˛ myśl główna˛ opisza˛,
rozbudza˛ wyobraźnie˛ i wskaża˛ dobra˛ droge˛.
By wiersz zrozumieć, nie wystarczy go raz odczytać.
W jego treści, trzeba znaleźć siebie."
Jan Górski
Janie. Tak naprawde˛ Jego postać jest zapisana w
opowiadaniach, wierszach i muzyce, których jest
autorem. Wydał trzynaście ksia˛żek i periodyków
(pełna lista na końcu). I to właśnie tam należy
szukać prawdziwego Jana Górskiego.
Nie zda˛żyłem pokazać Janowi nieudana˛ wersje˛ okładki ostatniej ksia˛żki, choć obiecałem.
Jeszcze dziś leży na tylnym siedzeniu w samochodzie w oczekiwaniu na krytyke˛ autora. Ta
dobra, wraz z zawartościa˛: opowiadaniami i
wierszami pt. "Gdzieś na skraju lasu" trafiła
przed świe˛tami do Jana i rodziny. Wtedy czuł sie˛
już bardzo źle. Lekarze nie pomagali. Było to
nasze ostatnie spotkanie. Śmierć nie poczekała.
Nie zrobiła wyja˛tku...
Jaki był Jan?
Pozwole˛ sobie zaprezentować kilka wierszy
z ostatniej ksia˛żki z Jego ulubionymi czterema
gwiazdkami. Niech to be˛dzie opowieść o Janie
Górskim...
"Ktoś powiedział, że dobre wiersze, mimo
niewielu słów moga˛ zaste˛pować opowiadania a
nawet powieści. Wystarczy, że treścia˛ myśl główna˛ opisza˛, rozbudza˛ wyobraźnie˛ i wskaża˛ dobra˛
droge˛.
By wiersz zrozumieć, nie wystarczy go raz
odczytać. W jego treści, trzeba znaleźć siebie."
Jan Górski
*
***
Otworzyć serce,
to nie drzwi, czy okno,
otworzyć serce
to zapalić miłość
otworzyć serce
to zostać z nadzieja˛,
że w nim dla serca drugiego
znajdzie sie˛ miejsce.
Bo kiedy myślisz,
że kochasz
kiedy snujesz obrazy wyobraźni
żyjesz w krainie marzeń,
- fantazje ulotne
jak białe chmurki na błe˛kicie

choć wie˛cej zmartwień
i kłopotów mamy
To cia˛gle jednak z wielka˛ nadzieja˛
choćby tylko drobnych
radości i szcze˛ść szukamy.
Szukamy w domu, szukamy w pracy
nasza˛ ostoja˛ rodzina
drogi rozstajne i proste
- która właściwa
Nie można wszystkimi iść jednocześnie
dylemat sie˛ rodzi i pozostaje
a radości znów gdzieś sie˛ gubia˛
choć zadanie nie jest zbyt wzniosłe.
"Szukanie radości"
*
***
Las, taki zwykły,
drzewo przy drzewie, jakieś krzaki
kre˛te drogi i ścieżki
wzgórza i doliny, czysty strumyk
gdzieś w norach i dziuplach
- różne zwierzaki
Choć to takie dziś zwyczajne
takie normalne i oczywiste
ten las jest źródłem życia
z niego też człowiek wyszedł
od setek lat, tysia˛ce zdarzeń
- razem wielka˛ historie˛ tworza˛
wszystkie.
Las daje oddech światu
chroni, karmi i bogaci
uczy natury, zdrowia udziela
kto las krzywdzi
wcześniej, czy później
- słono za to zapłaci.
"Las jest domem naszym"
*
***
To przykre
kiedy człowiek człowiekowi nie ufa
to przykre
kiedy człowiek, drugiego ma za durnia
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to przykre
kiedy krzywdza˛c, korzyści czerpie
- bo kłamie.
Kłamstwo dzisiejsze
norma˛ sie˛ staje
- w świecie polityki, stylem bycia
czas przerwać te farse˛
i w twarz prawde˛ rzucić
a w ludziach dobroć
co aż serce kraje.
Bo można żyć normalnie
budzić nadzieje˛, z radościa˛ pracować
i dobrym duchem innych karmić
dzielić sie˛ z innymi
tak, by kromke˛ chleba
umieć z szacunkiem ucałować.
"Lepiej nie kłam"
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*
***
W ten dzień
- jak co dzień
przez okno słońce zagla˛dało
budza˛ce z nieprzespanej nocy
z cie˛żarem wspomnień i rozważań.
Był czas pełnego życia
i me˛żów i dzieci, wnucza˛t
a dziś i prawnucze˛ta
- gdzieś po świecie
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Jako artysta zdobywał wielokrotnie nagrody
i wyste˛pował dla telewizji, kieruja˛c zespołami
wokalnymi i instrumentalnymi, w tym młodzieżowymi, takimi jak: zespół wokalny i instrumentalny przy Technikum Budowlanym, zespół instrumentalny przy MDK, 70-osobowa orkiestra
dziecie˛ca, która pod jego kierownictwem wielokrotnie zdobywała laury na szczeblu lokalnym i
wojewódzkim . Miał również współudział w sukcesach zespołu Balerinki, dla którego też skomponował wiele utworów. Był współtwórca˛ Chóru
Miejskiego. Jan Górski był kompozytorem wielu
utworów, jak choćby hymny szkół, a jako kom-

Zdana na łaske˛ opieki chorej córki
- codziennej wizyty
kromki chleba i ciepłej strawy
garści tabletek i oczekiwań
- na słowa pociechy

O Janie Górskim
opowieść wierszem spisana...
*
***
Miłość nie zabija
- prawdziwa
rodzi nowe, szcze˛śliwe życie
Miłość cze˛sto boli
-zatroskana
zwalcza przeciwności losu.
Miłość istnieje od zawsze
i jak dota˛d
- nikt jej do końca nie zdefiniował.
*
Miłość ze szcze˛ściem
- lubia˛ iść w parze
na falach dusze kołysza˛
i niosa˛ w przestrzenie uniesień
w kraine˛ marzeń radosnych.
"Co wiemy o miłości"
*
***
Serce krwawi,
dusza płonie
żal do szpiku przenika
trzyma w napie˛ciu i rozterce.
Przez szara˛ mgłe˛
wspomnień i utraconych nadziei
wracaja˛ troski i zmartwienia
zrodzone na nowo.
Choć lat mine˛ło już wiele
choć zasłona gruba˛ kotara˛
przybrana
nie daje pociechy.
Każda rocznica
rany odnawia
i nawet blizny bola˛.
-szcze˛ściem, że rosna˛ dzieci
-w dzieciach nadzieja
w ich troskach zatopiony
sens życia odnajduje˛.
"Moja dziwna spowiedź"

Stały kontakt na telefon
przyjacielem telewizor
a w bólach już tylko narkotyk...
Kolejnej nocy, znów ściana mówiła
- sa˛siedzka przegroda blokowiska
a była to noc bólu ostatnia
i duża rodzina do spadku pozostała.
"Barwy starości"
*
***
Czas nocy straszy,
budzi mroczne nastroje,
bywa, że zase˛pia uczucia,
smuci i cofa do zwa˛tpienia.
Mrok mocy rodzi niepewność,
gasi myśli radosne,
niesie trudne znaki zapytania,
przygne˛bia i trwoży.
Strach przed ciemnościa˛
rusza sumienie,
nakłania do refleksji
budzi che˛ć oczyszczenia
Czas przed noca˛ - każe światło palić
trzeba zbroić go siła˛ optymizmu
wszelkie nadzieje budować i wzmacniać
by zda˛żyć przed wiecznym mrokiem
"Zda˛żyć przed mrokiem"
*
***
Jan Górski urodził sie˛ 5 lipca 1948 roku w
Ożarach. Przez lata był aktywnie działaja˛cym
członkiem Zwia˛zku Nauczycielstwa Polskiego,
wieloletnim członkiem zarza˛du Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej, członkiem Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, PCK i LOP, członkiem zarza˛du Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego, a
także członkiem Rady Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Był radnym Rady Miejskiej
i członkiem Zarza˛du Miasta Świdnicy.
W latach 1976-1986 był dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. W 1986 roku
został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4. Stał sie˛ jej budowniczym.

pozytor-pedagog wykształcił uczniów , którzy z
powodzeniem kształcili sie˛ dalej na wyższych
uczelniach. Był również fundatorem Ogniska
Muzycznego GAMA, które z powodzeniem od
ponad dwudziestu lat kształci dzieci, młodzież i
dorosłych.
Wydał w formie ksia˛żek i periodyków cykl
"Z szuflad Jana Górskiego". W cyklu ukazały sie˛:
◆ Małe misterium Bożonarodzeniowe w piosenkach i opowiadaniach
◆ Cztery pory roku w piosenkach, wierszach i
opowiadaniach
◆ Różne drobiazgi muzyczne, słowno-muzyczne i słowne ze Świdnica˛ zwia˛zane
◆ Utwory instrumentalne - miniatury muzyczne
◆ Pożegnania - rozmowy szczególne słowem,
pieśnia˛ i muzyka˛
◆ "Jak sie˛ grało, to... huczało!"
◆ Tam gdzie szosa, lasem porosła
◆ Jak Antoś nauki pobierał
◆ Ślady z labiryntów życia
◆ I tak też w życiu bywa - wiersze i opowiadania
◆ O życiu i z życia wzie˛te - rozmowy różne
wierszem pisane
◆ W myślach zagubienie
i ostatania ksia˛żka
◆ Gdzieś na skraju lasu
Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Bra˛zowym Krzyżem Zasługi, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej i Zasłużonego
Działacza Kultury, Złota˛ Odznaka˛ ZNP. 6 czerwca 2014 roku Rada Miejska w Świdnicy nadała
Janowi Górskiemu tytuł Zasłużony dla Miasta
Świdnicy.
Zmarł 30 stycznia 2021 r. w wieku 73 lat.
Tomasz Wyrwa
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Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 65 zł
Bałtroczyk twierdzi, że pocza˛tek jest ważny,
być może nawet ważniejszy od końca. Choć
dobrze, gdy koniec jest równie miły jak pocza˛tek. Zatem ważne, by dobrze zacza˛ć. Bałtroczyk zaczyna niebanalnie od: "Dobry
wieczór Państwu, nazywam sie˛ Piotr Bałtroczyk i jestem atrakcja˛, a Wy jesteście dla
mnie atrakcja˛, bez Was czułbym sie˛ jak w
domu, samotny i niepotrzebny".
To właściwie jedyny powtarzalny fragment
wieczoru, w którym macie szanse˛ uczestniczyć. Co nasta˛pi po: "Dobry wieczór Państwu", jest również zagadka˛ dla Bałtroczyka.
Inwigilowany przez nadobna˛ dziennikarke˛
(a jest na nadobność wrażliwy) przyznał kiedyś, że ma głowie jakieś 7 godzin monologu
i nieustanna˛ zagadka˛ jest dla niego, co wybierze z tajemnych szufladek umysłu Bałtroczyk Estradowy.
Sa˛ wcia˛ż dla siebie zagadka˛, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz wie˛kszym przekonaniem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mie˛czaków.
Z BE - jak uprzejmy był sie˛ wyrazić Janusz
Grzywacz - "słowa sypia˛ sie˛ jak gówno z
barana".
BZ zazwyczaj milcza˛c okupuje przytulny
ka˛cik w rogu, oddaja˛c sie˛ lekturze ba˛dź nałogom, lub usiłuja˛c bezskutecznie oddać sie˛
nadobnej dziennikarce, by w końcu jednak
wybrać nałóg, lekture˛, czy gitare˛.
Rza˛dy zmieniaja˛ sie˛, rozpada sie˛ Unia, a na tym
tle Bałtroczyk jawi sie˛ jak oaza stabilności.
Nie zmienia sie˛ od lat jego negatywny stosunek do garniturów, które traktuje jak zawodowe zło konieczne. Stały jest też bałwochwalczy stosunek do cie˛żkich motocykli,
które ujeżdża w długich trasach. Wielbi obrazy Jana Stanisławskiego i akustyczne gitary ze szlachetnego drewna, których twórcy
też byli Mistrzami. Wiele jest rzeczy, które
Bałtroczyka interesuja˛ . Od budownictwa
drewnianego na Warmii ukochanej, przez
nowe techniki szpachlowania, do przystawek w Telecasterach.
Zobaczcie, co sie˛ przydarzyło Bałtroczykowi, od czasu Waszego ostatniego z Nim spotkania.
Wszystko jest inspiracja˛
Tak powstaja˛ wcia˛ż nowe fragmenty narodowej epopei
Posłuchajcie prosze˛ kolejnej wersji opowieści Piotra Bałtroczyka .
ZMIANA TERMINU NA 10 KWIETNIA
2021 - [KABARET SMILE - "TU I TERAZ"]
10.04.2021, godz.17:30 - 19:30
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cia˛g dalszy ze str. 3
rusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata
2021-2023 dla Gminy Miasto Świdnica. Programem szczepień obje˛te sa˛ dziewczynki z rocznika
2007 zamieszkałe na terenie miasta.
W tym roku Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Mieszko" Sp. Z o.o. w Świdnicy
przeprowadzi akcje edukacyjno-informacyjne
dla dziewczynek i chłopców z rocznika 2007
oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, ła˛cznie
jest to prawie1000 osób. Szczepieniami planuje
sie˛ obja˛ć 125 dziewczynek z tego rocznika. Be˛da˛
one wykonane zgodnie z obowia˛zuja˛ca˛ procedura˛ (badania lekarskie, podanie dwóch lub
trzech dawek szczepionki). W tym roku na realizacje˛ zadania przeznaczonych zostało 101160,00
zł .Koszt zaszczepienia jednej dziewczynki, na
który składa sie˛ koszt szczepionki (3 dawki)
orazkoszt akcji promocyjno-edukacyjnej szacowany jest na poziomie ok. 810 zł.
Szczepienia odbywaja˛ sie˛ w terminach uzgodnionych z Przychodnia˛ Mieszko w Świdnicy, po
wcześniejszym umówieniu pod numerami telefonów 785-21-56-21 lub 74-856-87-87.
- Warunkiem skorzystania z darmowego
szczepienia jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Zache˛cam wie˛c serdecznie
Państwa do wzie˛cia udziału w prelekcjach dotycza˛cych profilaktyki zakażeń wirusem HPV, które prowadzi wykwalifikowany personel medyczny- mówi Izabela Siekierzyńska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych
Urze˛du Miejskiego w Świdnicy.
Szczepienie przeciwko HPV dziewcza˛t w
wieku od 11 do 15 lat istotnie zmniejsza ryzyko
wysta˛pienia u nich raka szyjki macicy. Na pełny
cykl szczepienia składaja˛ sie˛ trzy podania szczepionki. Do tej pory, dzie˛ki realizacji programu
udało sie˛ w Świdnicy zaszczepić ponad 330
dziewczynek. Z zaje˛ć edukacyjnych skorzystało
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około 1600 osób. Zakres poruszanej tematyki
obejmuje m.in. podstawowe informacje o drogach przenoszenia sie˛ HPV, zmniejszeniu ryzyka
zakażenia, możliwych powikłaniach zakażenia,
profilaktyce, nowotworach zwia˛zanych z HPV,
jak również o korzyściach wynikaja˛cych ze
szczepień. Na ten cel miasto przeznaczyło 233
640 zł.
Rak szyjki macicy jest obecnie trzecim pod
wzgle˛dem cze˛stotliwości zachorowań nowotworemu kobiet na świecie. Ponad 85% nowych
przypadkówdotyczy kobiet zamieszkałych w
krajachrozwijaja˛cych sie˛, z czego ponad 54 tysia˛ce zarejestrowano w Europie w 2009 roku.
Rak ten byłwówczas na 5. miejscu pod wzgle˛dem liczby zachorowań na nowotwory złośliwe
u kobietw Europie. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności na starym kontynencie.

W ŚWIDNICY POWSTAJE RADA
DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska chce powołać w mieście Rade˛ ds. Równego
Traktowania i zaprasza mieszkańców, a także
organizacje pozarza˛dowe oraz miejskie jednostki
do udziału w tym projekcie. Podstawowym celem działania nowego organu byłoby wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwia˛zań na rzecz
opracowania strategii równego traktowania i
przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.
Utworzenie w Świdnicy Rady ds. Równego
Traktowania jest odpowiedzia˛ na zwie˛kszona˛
cze˛stotliwość podejmowanych prób różnorodnej
dyskryminacji opartej na uprzedzeniach rasowych, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii i sytuacji społeczno-ekonomicznej w
regionie.
- W Świdnicy nie ma zgody na jaka˛kolwiek
dyskryminacje˛ czy nietolerancje˛, niezależenie od
tego jakie jest jej podłoże - płeć, wiek, rasa czy
orientacja seksualna. Zache˛cam wszystkich dla
których bliskie sa˛ takie wartości, jak równość,
wolność, solidarność i szacunek, do udziału w
pracach nowej rady - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
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Deklaracje uczestnictwa w Radzie prosze˛
przesyłać na adres: Urza˛d Miejski w Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, lub
e-mailem na adres: um@um.swidnica.pl w terminie do 26 lutego 2021 r.
Rada ds. Równego Traktowania w Świdnicy
składać be˛dzie sie˛ z 12 osób. Ich praca odbywać
be˛dzie sie˛ na zasadach społecznych, czyli bez
pobierania wynagrodzenia. Pierwsze posiedzenie nowego organu planowane jest do końca
marca tego roku.
Podobne organy doradcze powstały w takich
miastach jak Gdańsk, Kraków czy Bydgoszcz.

WESPRZYJ SENIORA
W CZASIE PANDEMII
Realizacja rza˛dowego Programu "Wspieraj Seniora" na rzecz świdnickich seniorów została przedłużona na I kwartał 2021 roku. Zapraszamy osoby
powyżej 70. roku życia, które chca˛ ograniczyć wychodzenie z domu, a potrzebuja˛ wsparcia w codziennych czynnościach do skorzystania z pomocy
wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Pomoc polega w szczególności
na zrobieniu zakupów, wykupieniu leków, dostarczeniu obiadów, ale też może dotyczyć innych potrzeb, które wia˛załyby sie˛ z wyjściem z domu.
Aby uzyskać wsparcie należy zadzwonić do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr

W zwia˛zku z powtarzaja˛cymi sie˛ skargami,
dotycza˛cymi ucia˛żliwości zapachowych w rejonie Osiedla Kolonia, Urza˛d Miejski nawia˛zał
współprace˛ z Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura
w Wałbrzychu, w zakresie przeprowadzenia badania dotycza˛cego identyfikacji źródeł odorów
w rejonie Osiedla Kolonia w Świdnicy.
Zwróciliśmy sie˛ z prośba˛ do mieszkańców
dzielnicy Kolonia (rejon ulic: Szarych Szeregów,
cia˛g dalszy na str. 8
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telefonu: 723 423 264 (od poniedziałku do pia˛tku
od godz. 8.00 do godz. 14.30) lub pod numer
ogólnopolskiej infolinii: 22 505 11 11 (od poniedziałku do niedzieli od godz. 8.00 do godz.
21.00). Ze zgłaszaja˛ca˛ sie˛ osoba˛ skontaktuje sie˛
pracownik Ośrodka, z którym ustalony zostanie
zakres i formy pomocy.

Akupunktura
Zielarstwo
Dermatolog
Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
œroda, pi¹tek 16.oo - 18.oo
www.akupunktura.org.pl
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Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 70 zł
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 ICK IM OŚ RO DK U KU LTURY W
ZWIA˛ZKU Z TRWAJA˛CA˛ PANDEMIA˛
COVID-19 oraz wydrukowanie i wypełnienie OŚWIADCZENIA , które należy przekazać obsłudze wraz z biletem w dniu koncertu.
Program "Tu i Teraz" to wynik wielomiesie˛cznych obserwacji prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wnikliwej analizie zebranego materiału z #obserwujemywas, powstał
program ukazuja˛cy szeroki przekrój codziennych sytuacji z życia zarówno typowego "Seby" , jak również celebrytów z pierwszych stron gazet.
Nowe perypetie w domu Bożenki i Merlina,
wpływ nowych technologii i mediów społecznościowych na nasze życie, to tylko nieliczne tematy, które w zabawny sposób przedstawia w swoich skeczach Kabaret Smile.
Nie zabraknie również uwielbianych przez
widzów piosenek.
#obserwujemywas nie kończy sie˛ tylko na
stworzeniu programu, ale jest cze˛ścia˛ każdego wyste˛pu, dlatego widz ma szanse˛ stać sie˛
"tu i teraz" bohaterem show, a nawet być
jego współtwórca˛!
Sprawdź sam jak działa na Ciebie Kabaret
Smile - ba˛dź "Tu i teraz"!
ZMIANA TERMINU - [KABARET ANI
MRU MRU]
23 maja 2021, godz. 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 60 zł- 70 zł
Ze wzgle˛du na przedłużony czas zamknie˛cia
instytucji kultury organizator w uzgodnieniu
z wykonawcami zmuszony został do kolej-
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nej zmiany terminu. Wyste˛p Kabaretu Ani
Mru Mru został przeniesiony na 23 maja
2021 r. godz. 20.00
Zakupione przez Państwa bilety zachowuja˛
ważność na koncert o godz. 20.00, jeśli jednak nie możecie Państwo uczestniczyć w
koncercie w jego nowym terminie otrzymacie Państwo pełen zwrot środków. W sprawie zwrotów prosimy o kontakt telefoniczny
lub mailowy
Jednocześnie informujemy, że do sprzedaży
wprowadzone zostały bilety na drugi koncert kabaretu, który odbe˛dzie sie˛ również 23
maja 2021 r. o godz. 17.00. Zapraszamy!
**********************************

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA AUTORSKA˛ KSIA˛ŻKE˛
LITERACKA˛ - ŚWIDNICA 2021

Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu
autorskiej ksia˛żki literackiej w oryginalnej,
atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.
REGULAMIN
Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej ksia˛żki literackiej (np. tomik, arkusz
poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w
zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu.
Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej
ksia˛żki literackiej przygotowanej zgodnie z
wizja˛ autora.
1. Organizatorem konkursu jest Miejska
Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila
Norwida w Świdnicy.
2. W konkursie moga˛ brać udział autorzy,
którzy ukończyli 18. rok życia. Konkurs nie
jest anonimowy, prace należy podpisać
imieniem i nazwiskiem autora.
3. W konkursie biora˛ udział wyła˛cznie ilustrowane projekty ksia˛żek. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedna˛ zaprojektowana˛ i przygotowana˛ do druku autorska˛
ksia˛żke˛ literacka˛, dotychczas niepublikowana˛ w zwartej formie drukarskiej (np. tomik,
arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań
itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym
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cia˛g dalszy ze str. 7
Przemysłowa, Wokulskiego, Zagłoby, Jagienki,
Mazowiecka, Reja, Wołyńska, Lwowska, Wileńska, Podolska, Kraszewskiego, Willowa, Krakowska, Akacjowa) o rzetelne wypełnienie specjalnych ankiet w przypadku stwierdzenia wyste˛powania odoru oraz przekazanie ich do Urze˛du
Miejskiego w Świdnicy poprzez:
- wrzucenie do urny znajduja˛cej sie˛ na parterze budynku Urze˛du Miejskiego w Świdnicy
przy ul. Armii Krajowej 49 w Świdnicy,
- wrzucenie do urny znajduja˛cej sie˛ w budynku kościoła Parafii Miłosierdzia Bożego w
Świdnicy, ul. Rolnicza 9 w Świdnicy,
- przesłanie droga˛ mailowa˛ na adres poczty:
srodowisko@um.swidnica.pl
- przesłanie przez strone˛ internetowa˛ - ankieta
W zwia˛zku z tym, że problem ucia˛żliwego
zapachu pojawia sie˛ okresowo, z różna˛ intensywnościa˛, istnieje konieczność przeprowadzenia
badania i pozyskania takich informacji od mieszkańców. Prosimy o opisanie wyste˛puja˛cych ucia˛żliwości w terminie od lutego do końca marca
tego roku.
W celu wyeliminowania ba˛dź ograniczenia
problemu ucia˛żliwości zapachowych bardzo
ważnym jest zebranie odpowiednich informacji
dotycza˛cych problemu,
jego skali i zasie˛gu, co
w takich przypadkach
jak ten jest niemożliwe
bez uczestnictwa mieszkańców - mówi Hubert
K o złow sk i z Biura
Ochrony Środowiska
Urze˛du Miejskiego w
Świdnicy.
Zebrane ankiety be˛da˛ stanowiły baze˛ dla
przeprowadzenia badań
przez Zakład Inżynierii
i Ochrony Atmosfery
Wydziału Inżynierii
Środowiska Politechniki Wrocławskiej w zakresie ucia˛żliwości zapachowych w tym rejonie miasta.
***
Od redakcji:
Czy trzeba aż takich środków, żeby dowiedzieć sie˛, że smród
w tym rejonie to efekt
pracy Cukrowni i nawożenia okolicznych
pól gnojówka˛? Dodatkowo jak zawieje od
strony wysypiska to
nawet os. Zawiszów
pogra˛ża sie˛ w aurze
nieciekawych zapachów. Każdy rodowity
świdniczanin o tym
wie. Wstyd, że urze˛d-
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nicy miejscy maja˛ tak słabe rozeznanie w
świdnickich sprawach. No cóż, skoro najważniejsza˛, coroczna˛ inwestycja˛ traca˛ca˛ setki tysie˛cy złotych z miejskiej kasy jest sadzenie
jednorocznych badyli w mieście, żeby było
"pienknie" i niekoniecznie ma˛drze - to nie
dziwić sie˛ należy, że sprawy oczywiste staja˛ sie˛
tajemnicami nie do zgłe˛bienia.
A przy okazji ankiet. Może warto rzetelnie
zapytać świdniczan co myśla˛ o najwie˛kszym
świdnickim, paskudnym architektonicznym
potworze jakim jest antyPark Centralny.
Każdy, kto ma choć odrobine˛ wizualnego
zdrowego rozsa˛dku wie, że trzeba ten koszmar
świeca˛cy w nocy jak pożar szybu naftowego,
zaorać i stworzyć normalny teren do relaksu.

RANKING SZKÓŁ POWIATOWYCH
Według najnowszego rankingu szkół ponadpodstawowych magazynu "Perspektywy" najlepsza˛ szkoła ponadpodstawowa˛ w Powiecie
Świdnickim jest Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Wincentego Stysia, która uplasowała sie˛ na
III miejscu w rankingu szkół technicznych w
województwie dolnośla˛skim (93 w skali całego
kraju).
Pozostałe szkoły techniczne podległe Powiatowi Świdnickiemu zaje˛ły miejsca: 43 miejsce w
województwie zaja˛ł Zespół Szkół Mechanicznych a 45 miejsce Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych.
Świdnickie ogólniaki, według magazynu
Perspektywy, uplasowały sie˛ odpowiednio na 16
miejscu - I Liceum Ogólnokształca˛ce, i 21 miejsce II LO.
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PORADY PRAWNE
Od pocza˛tku 2016 roku mieszkańcy Powiatu
Świdnickiego moga˛ korzystać z usług nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie całego powiatu
znajduja˛ sie˛ 4 punkty świadcza˛ce nieodpłatna˛
pomoc prawna˛ oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego.
Świadczenie usług nie przerwało nawet
ogłoszenie stanu pandemii. Pomimo ograniczonych możliwości radcowie i adwokaci świadczyli swoje usług za pomoca˛ elektronicznych środków porozumiewania sie˛ na odległość.
I tak, w roku 2020, udzielono 1891 porad
prawnych. W stosunku do roku poprzedzaja˛cego
stan pandemii, czyli do roku 2019, zauważono
niewielki spadek zainteresowania, bowiem w roku 2019 radcowie udzielili 2042 usługi.
Zache˛camy wszystkich mieszkańców powiatu do korzystania z tych usług. Szczegóły
dotycza˛ce pomocy prawnej znajduja˛ sie˛ w zakładce "Nieodpłatne Pomoc Prawna" na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy www.powiat.swidnica.pl

RÓŻOWA SKRZYNECZKA
W KAŻDEJ SZKOLE
Jacek Iwancz - dyrektor II Liceum Ogólnokształca˛cego im. Stefana Banacha w Świdnicy i
jednocześnie radny wojewódzki we wyniku
współpracy ze Stowarzyszeniem Dolnośla˛ski
Kongres Kobiet pozyskał dla ośmiu szkół średnich ze Świdnicy, Strzegomia i Świebodzic "Różowe skrzyneczki".
Stowarzyszenie Dolnośla˛ski Kongres Kobiet
zdobyło grant Fundacji Kulczyk Foundation na
projekt "Różowa skrzyneczka w każdej szkole!".
W jego ramach umieszczono 100 różowych
skrzyneczek wypełnionych naturalnymi ekologicznymi podpaskami w 100 szkołach Dolnego
Śla˛ska.

Jacek Iwancz: Projekt "Różowej Skrzyneczki" to działanie konieczne ze wzgle˛du na komfort
fizyczny, psychiczny i emocjonalny oraz zdrowie młodych kobiet. Nie ukrywam, że inspiracja˛
dla mnie była również zeszłoroczna akcja przewodnicza˛cej samorza˛du uczniowskiego II LO
"Koszyk ratunkowy dla kobiet". Dzie˛ki niej
uczennice miały zawsze zapewniony doste˛p do
środków higieny osobistej. Takie akcje sa˛ bezwzgle˛dnie potrzebne.
W MDK...

XIV DOLNOŚLA˛SKI PRZEGLA˛D
PIOSENKI I PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ
Serdecznie zapraszamy do wzie˛cia udziału w
XIV Dolnośla˛skim Przegla˛dzie Piosenki i Pieśni
Patriotycznej "Z rezydencji, białych dworków i
chat, myśmy wcia˛ż do Niepodległej szli". Eliminacje rejonowe odbe˛da˛ sie˛ w formie online.
Termin przesyłania prezentacji: 4 marca
2021 r. na adres dzialimprez@mdk.swidnica.pl
Wyniki przegla˛du zostana˛ ogłoszone 10 marca 2021 r. na stronie Młodzieżowego Domu Kultury oraz na Fanpage
Każdy uczestnik (solista ba˛dź zespół) biora˛cy udział w przegla˛dzie przesyła wraz z karta˛
zgłoszenia link do YouTube z własnym wykonaniem utworu w formie video.
Nagranie należy wykonać w formie " live" (
na żywo) z mikrofonem ba˛dź bez mikrofonu z
podkładem lub akompaniamentem na żywo .Nagranie dokonujemy przy
użyciu telefonu, tabletu
lub innego sprze˛tu rejestruja˛cego ob raz i
dźwie˛k.
W przegla˛dzie nie
be˛da˛ uwzgle˛dniane nagrania wykonań utworu
z innych konkursów,
koncertów gdzie uczestnik prezentował ten
utwór oraz nagrania jakości studyjnej z podłożo ny m p od o braz
dźwie˛kiem.

SUKCES TOSI I
RADKA ORAZ
ZESPOŁU
"TOTUS
MUSICUS"
Grali, grali i wygrali! Duet Antonina Teuerle i Radosław Teuerle z
koła "Klawiatura" oraz
Zespół Muzyki Dawnej
"Totus Musicus" w składzie : Hania Suszek, Łucja Bojnowska, Zuzanna Ga˛szowska, Nadia
Pieczonka i Zosia Gołowkin zostali laureatami
XXVI Ogólnopolskiego
Festiwalu Kole˛d Puławy 2021. Tosia i Radek
cia˛g dalszy na str. 10

wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.
4. Gatunek literacki i tematyka prac sa˛ dowolne.
5. Projekty należy przygotować w formacie
PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny margines - teksty nie powinny być bliżej
niż 6 mm od linii cie˛cia formatu A5. Wewne˛trzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.
Format pracy konkursowej - A5, obje˛tość do
120 stron razem ze stronami redakcyjnymi
oraz okładka˛ (w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy nagrać na płyte˛
CD/DVD oraz wydrukować w 3 egzemplarzach.
6. Do pracy należy doła˛czyć wypełniona˛
Karte˛ Zgłoszenia wraz z oświadczeniami
niezbe˛dnymi do przeprowadzenia konkursu.
Karte˛ Zgłoszenia należy pobrać ze strony
internetowej Organizatora www.mbp.swidnica.pl.
7. Jury przyzna tylko jedna˛ nagrode˛.
8. Nagrode˛ stanowić be˛dzie profesjonalne
wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej
ksia˛żki literackiej w nakładzie 500 egz. (w
tym 200 egz. otrzyma autor) oraz nagroda
pienie˛żna
w wysokości 3000 złotych.
9. Autor nagrodzonej ksia˛żki nie otrzyma
żadnego dodatkowego honorarium zwia˛zanego z publikacja˛ ksia˛żki.
10. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt ksia˛żki zwia˛zany ze stronami redakcyjnymi.
11. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycie˛zcy i tym samym niezakwalifikowania ksia˛żki do druku i nieprzyznania
nagrody.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
13. Prace wraz z Karta˛ Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia 31 marca 2021 roku na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem
"KONKURS - ŚWIDNICA 2021".
14. Rozstrzygnie˛cie konkursu, wre˛czenie nagrody i promocja nagrodzonej ksia˛żki nasta˛pi
w 2021 roku. Zawiadomienie o wynikach do
15 maja 2021 roku na stronie internetowej
Organizatora - www.mbp.swidnica.pl.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany terminów: zgłoszeń, rozstrzygnie˛cia
konkursu oraz promocji.
16. Zwrot prac nadesłanych na konkurs autorom, którzy wyraża˛ takie życzenie zaznaczaja˛c odpowiednie pole w Karcie Zgłoszenia oraz wysyłka nagrodzonej ksia˛żki nasta˛pi do 31 grudnia 2021 roku.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do
bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych
fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i
innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora.
18. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez
nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
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19. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail:
mbp@mbp.swidnica.pl
**********************************

KONKURS CZYTELNICZY
"Dzień dobry Panie Adamie"

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16
"Słoneczko" w Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida
w Świdnicy ogłaszaja˛ konkurs czytelniczy
"Dzień Dobry Panie Adamie"
W zwia˛zku zakazem przeprowadzania imprez i niepewnej sytuacji co do dalszego
okresu organizatorzy postanowili wyja˛tkowo zmienić formułe˛ konkursu czytelniczego
"Dzień dobry Panie Adamie". W trosce o
dzieci konkurs nie może odbyć sie˛ w formule
dotychczasowej. Dlatego proponujemy inne
rozwia˛zanie.
Idea˛ konkursu jest:
- bliższe poznanie utworu Adama Bahdaja
"Pilot i ja" i wykorzystanie go w trakcie
różnorodnych zaje˛ć i zabaw z dziećmi
- upamie˛tnienie postaci Adama Bahdaja
- wyrabianie sprawności je˛zykowej poprzez
udzielanie słownych wypowiedzi
- twórcze uje˛cie tematu
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
oraz plastycznych
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form
plastycznych
Regulamin konkursu:
1. Konkurs ze wzgle˛du na sytuacje˛ be˛dzie
składał sie˛ z jednego etapu.
2. Tematem konkursu jest znajomość treści
ksia˛żki Adama Bahdaja "Pilot i ja".
3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie
wspólnej pracy plastycznej - historii obrazkowej, składaja˛cej sie˛ z 9-ciu mniejszych
prac plastycznych.
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci
ucze˛szczaja˛cych do najstarszych grup w
świdnickich przedszkolach.
5. Jedno przedszkole może zgłosić jedna˛
prace˛ plastyczna˛.
6. Przedszkole biora˛ce udział w konkursie
winno zgłosić swój akces droga˛ elektroniczna˛, na adres przedszkole@pm16.swidnica.pl do dnia 15 lutego 2021 r. - należy podać
nazwe˛ placówki, nazwe˛ grupy, nazwiska i
imiona nauczycieli przygotowuja˛cych dzieci do konkursu.
7. Po zgłoszeniu sie˛ do konkursu, do przedszkola zostanie wysłanych dziewie˛ć pytań/zadań do wykonania, ułożonych chronologicznie - zgodnie z tekstem "Pilot i ja".
Autorami zadań konkursowych sa˛ bibliotekarki Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i
Młodzieży MBP w Świdnicy.
8. Jak be˛dzie przebiegał konkurs?
- na pocza˛tku Nauczyciele przedszkolni zapoznaja˛ dzieci z ksia˛żka˛ "Pilot i ja" - wspólne czytanie "na dywanie"
- Nauczyciele przedszkolni podziela˛ grupe˛
przedszkolna˛ na dziewie˛ć mniejszych grup naste˛pnie mniejsze grupy wylosuja˛ jedno
pytanie/zadanie do wykonania (zostana˛ one
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cia˛g dalszy ze str. 9
zdobyli II miejsce prezentuja˛c wersje˛ gitarowokeyboardowa˛ świa˛tecznej piosenki "Jest taki
dzień", a zespół "Totus Musicus" za wykonanie
kole˛dy "Wśród nocnej ciszy" zdobył wyróżnienie . Rozstrzygnie˛cie styczniowego konkursu kole˛d on-line miało miejsce 2 lutego 2021r. na
stronie internetowej głównego organizatora Festiwalu czyli Puławskiego Ośrodka Kultury
"Dom Chemika" w Puławach, link: https://domchemika.pl/aktualnosci ,2021-02-02,protokolxxvi-ogolnopolskiego-festiwalu-koled-pulawy
-2021.html
Tosia i Radek jako zdobywcy II miejsca
znaleźli sie˛ też w gronie 30 szczególnie wyróżnionych laureatów i wysta˛pili w koncercie finałowym on-line. Należy podkreślić, że Jury nagrodziło i wyróżniło 131 podmiotów artystycznych
- w tym dwa z naszej placówki - z 700! zgłoszonych do konkursu solistów i zespołów z całej
Polski. Wirtualny Koncert Laureatów doste˛pny
jest na kanale YouTube Puławskiego Ośrodka
Kultury "Dom Chemika", link: https://www.youtube.com/watch?v=KbIppRgQS_Q
Gratulacje należa˛ sie˛ też wszystkim pozostałym uczniom i zespołom z naszej pracowni "Muzyczna Nie-Nuda", którzy wzie˛li udział w tym
ogólnopolskim festiwalu z tak długa˛ tradycja˛. W
kategorii soliści instrumentaliści MDK reprezentowali: Iga Szklarczyk i Maciej Cisek z koła
"Klawiatura", a w kategorii zespoły wokalne :
zespół "Wirusy" w składzie: Zuzanna Synowska,
Helena Samek, Patrycja Krupka, Hanna Kubisztal, Laura Białoskórska, Lena Martowłos, Ada
Pieczonka, Weronika Woźny, Łucja Bojnowska
i Ola Wiatr, Tercet Klaudia Chudy, Marta Lurka
i Hanna Kubisztal oraz Zespół Piosenki i Ruchu
"Timki" w składzie: Milena Białoskórska, Emilia
Szczepara, Agata Dyrda, Sara Szubart, Kaja Kryjom, Amelia Strzelec, Emilia Jarema .
Dzie˛kujemy wszystkim uczestnikom, za
przygotowanie sie˛ i udział w konkursie, a szczególne gratulacje dla naszych laureatów, wyłonionym spośród 700 nagrań nadesłanych z całej
Polski, z różnych szkół, domów kultury, a nawet
szkół muzycznych. Organizatorzy zapewnili, że
dyplomy i nagrody dla laureatów zostana˛ dostarczone do końca lutego, natomiast wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymaja˛ podzie˛kowania za
udział w formie elektronicznej.
Gratulujemy!
A wszystkim uczestnikom zaje˛ć życzymy
powodzenia w kolejnych konkursach. Warto
działać!
Agnieszka Banach (MDK)
W MBP...

DRUGIE PIE˛TRO, TOM 2
Pod koniec 2020 roku została wydany drugi
tom antologii twórców świdnickich warsztatów
pisarskich "Drugie pie˛tro".
We wste˛pie, prowadza˛ca warsztaty - Barbara
Elmanowska zaznaczyła:
"Zgromadzone w tomie prace powstały w
trudnym okresie, bo roku 2020, dotknie˛tym m.in.
epidemia˛ koronawirusa. Niewiele czasu spe˛dziliśmy wspólnie, przy jednym warsztatowym stole. Rozmawialiśmy online przez dziela˛cy nas
ekran. Próbowaliśmy zabaw literackich, jak laboratorium prozy, w ramach którego Uczestnicy
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pisali w literackiej sztafecie jedno opowiadanie.
Został ogłoszony konkurs "Doła˛cz do antologii".
Te trudne warunki naszego bycia w świecie
w tym czasie z pewnościa˛ osłabiły nas psychicznie, lecz jednocześnie (być może to jedna z przyczyn) wydały na świat, że sie˛ tak górnolotnie
wyraże˛, znakomite teksty. Gratuluje˛ niniejszym
moim Warsztatowiczom, wykonaliście kawał
dobrej literackiej pracy."
Autorami tekstów sa˛: Paweł Buczma, Martyna Czerniec, Igor Grudziński, Tamara Hebes,
Sylwia Krawiczyńska, MarBe, Justyna Nawrocka, Anna Podhorodecka, Izabela Prypin, Grzegorz Woźny
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy,
na dzień dzisiejszy, nie może zorganizować spotkania promocyjnego w tradycyjnej formie. Jednakże dokłada starań, by promocja antologii odbyła sie˛ w zupełnie innej formie. Na pocza˛tku
lutego 2021 zostały nakre˛cone filmy, w których
głównymi bohaterami sa˛ autorzy oraz ich teksty.

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA AUTORSKA˛ KSIA˛ŻKE˛
LITERACKA˛ - Świdnica 2021
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
K. Norwida w Świdnicy zaprasza do wzie˛cia
udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Autorska˛ Ksia˛żke˛ Literacka˛ - Świdnica 2021. Celem
konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu autorskiej ksia˛żki
literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i
edytorsko formie.
Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu autorskiej
ksia˛żki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.
REGULAMIN w rubryce Imprezy...

200. SETNA ROCZNICA URODZIN
CYPRIANA KAMILA NORWIDA
24 września 2021 r. przypada 200. setna rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida i w
uznaniu zasług twórcy dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej podja˛ł uchwałe˛ ustanawiaja˛ca˛ rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila
Norwida.
Ponadto w dwudziesta˛ rocznice˛ powstania
Miejskiej Biblioteki Publicznej, w 1967 r., w
dowód uznania za starania bibliotekarzy o dobro
czytelnika, nadano bibliotece imie˛ tego wybitnego człowieka. W zwia˛zku z tym Miejska Biblioteka Publiczna zawnioskowała do pani prezydent
o podje˛cie uchwały w sprawie obchodów miejskich Roku Norwida. Proponujemy szereg działań maja˛cych na celu przybliżenie postaci naszego patrona - znakomitego twórcy romantycznego, poety, prozaika, dramatopisarza, rzeźbiarza,
malarza i rysownika. Chcemy, aby świe˛to naszego patrona, w 200. setna˛ rocznice˛ jego urodzin,
obchodzone było w sposób szczególny.
Uchwała w sprawie obchodów Roku m.in.
Cypriana Kamila Norwida w Gminie Miasto
Świdnica znalazła sie˛ w porza˛dku obrad sesji
Rady Miasta. Radni jednogłośnie podje˛li uchwałe˛ w tej sprawie na sesji w dniu 29 stycznia br.
Proponowane działania w ramach obchodów, w
szczególny sposób spowoduja˛ zwie˛kszenie kompetencji mieszkańców Świdnicy w zakresie odbioru wartości literackich i kulturalnych, przygotuja˛ do aktywnego udziału w kulturze czytania.
Be˛dzie to dobra okazja do publicznego zaprezentowania efektów twórczej pracy, co dodatkowo
zmotywuje uczestników do dalszej aktywności
kulturalnej a w rezultacie przybliży postać patrona Biblioteki.
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KONKURS CZYTELNICZY
"Dzień dobry Panie Adamie"
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16
"Słoneczko" w Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy ogłaszaja˛ konkurs czytelniczy "Dzień Dobry Panie Adamie"
W zwia˛zku zakazem przeprowadzania imprez i niepewnej sytuacji co do dalszego okresu
organizatorzy postanowili wyja˛tkowo zmienić
formułe˛ konkursu czytelniczego "Dzień dobry
Panie Adamie". W trosce o dzieci konkurs nie
może odbyć sie˛ w formule dotychczasowej.
Regulamin w rubryce Imprezy...

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
24.01.2021r. godz. 6.44
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał dość niepokoja˛ce zgłoszenie. Mieszkaniec ulicy Waryńskiego zauważył zaparkowanego busa, który od dłuższego czasu
stał z zała˛czonym silnikiem. W kabinie siedział nieruchomo kierowca. Niestety zgłaszaja˛cy nie sprawdził co sie˛ z nim dzieje lecz
zadzwonił do dyżurnego naszej jednostki.
Na miejsce natychmiast skierowano patrol.
Na szcze˛ście okazało sie˛, że me˛żczyzna
oczekuja˛c na inna˛ osobe˛, po prostu zasna˛ł.
Silnik został wyła˛czony , a interwencje˛ zakończono pouczeniem.
24.01.2021r. godz. 19.59
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od me˛żczyzny, który poinformował, że w rejonie ulicy Pułaskiego uciekł
jego pies rasy owczarek niemiecki. Zgłaszaja˛cy prosił o pomoc w odnalezieniu czworonoga. Już po kilku minutach do dyżurnego
straży zadzwoniła kobieta i zgłosiła, że przy

jednym ze sklepów na ulicy Pułaskiego znalazła psa rasy owczarek niemiecki. Informacje˛ przekazano właścicielowi zwierze˛cia,
który potwierdził, że zguba została odnaleziona.
26.01.2021r. godz. 12.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce wjazdu do Rynku pojazdu
firmy kurierskiej od strony ulicy Grodzkiej.
Kierowca nie dostosował sie˛ do znaków "nakaz jazdy w prawo" oraz "zakaz wjazdu" .
Pomimo, iż nie podje˛to interwencji w czasie
zdarzenia kierowca nie uniknie odpowiedzialności. Na podstawie zabezpieczonego
materiału z nagrań monitoringu, zostało
wszcze˛te poste˛powanie wyjaśniaja˛ce w tej
sprawie. Przypominamy, że wjazd do Rynku
odbywa sie˛ od strony ulicy Kotlarskiej natomiast wyjazd wyła˛cznie w ulice˛ Grodzka˛.
26.01.2021r. godz. 18.50
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny w
podeszłym wieku, który z zakrwawiona˛ re˛ka˛
siedział przy ulicy Zachodniej. Me˛żczyzna
nie wiedział jak sie˛ nazywa, gdzie mieszka i
ska˛d sie˛ tu wzia˛ł. Skierowany na miejsce
patrol ustalił, że osoby takiej poszukuje Policja. Okazało sie˛, że był on pacjentem szpitala, z którego oddalił sie˛ samowolnie. Na
cia˛g dalszy na str. 12

wysłane) - "uroczyste losowanie" - zadaniem małej grupy be˛ dzie zilustrowanie
wylosowanego pytania/zadania - naste˛pnie,
po ukończeniu mniejszych prac plastycznych, należy je wspólnie poła˛czyć chronologicznie w jedna˛, duża˛ prace˛ plastyczna˛ (jak
na zała˛czonym poniżej obrazku).
- małe prace plastyczne winny być wykonane na kartce formatu A4
- 9 małych prac należy przykleić na brystol
w formacie 70cm x 100 cm
9. Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni
dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy do dnia 26 marca
2021 r.
10. Ze wszystkich etapów tworzenia wspólnej pracy konkursowej należy stworzyć fotorelacje˛, na która˛ składać sie˛ be˛da˛:
- zdje˛cie ze wspólnego czytania
- wybór/losowanie dziewie˛ciu mniejszych
grup
- losowanie zadań
- praca nad praca˛ plastyczna˛
- zdje˛cie grupowe z gotowa˛ praca˛ konkursowa˛
Fotorelacje˛ w formie elektronicznej należy
dostarczyć wraz z praca˛ konkursowa˛.
11. Prace zostana˛ ocenione i nagrodzone
przez Jury.
12. Z prac powstanie wystawa wyeksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
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Świdnicy zaś fotorelacje z przebiegu pracy
nad konkursem udoste˛pnione na stronach
Organizatorów.
13. Nagrody zostana˛ dore˛czone przez Organizatorów bezpośrednio do przedszkoli.
14. Organizatorzy konkursu prosza˛ o wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych
zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika, a nauczycieli przedszkola o dostarczenie ich wraz z praca˛ konkursowa˛
Informujemy, że w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MBP znajduja˛ sie˛ przygotowane ksia˛żki do wypożyczenia przez Nauczyciela przedszkolnego.
Bliższych informacji o konkursie udzielaja˛
organizatorzy:
- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16
"Słoneczko" w Świdnicy, tel. (74)852-60-70
(Izabela Gorska, Danuta Kasprzak)
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy, Wypożyczalnia
dla Dzieci i Młodzieży, tel. (74)640-09-42)
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cia˛g dalszy ze str. 11
miejsce wezwano pogotowie ratunkowe,
które przewiozło chorego do szpitala w którym sie˛ leczył.
27.01.2021r. godz. 13.09
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce zanieczyszczenia
błotem ulicy Słowackiego przez pojazdy wyjeżdżaja˛ce z placu budowy. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Kierownik budowy wyjaśnił, że droga zostanie
uprza˛tnie˛ta niezwłocznie po zakończeniu
prac. W dniu naste˛pnym strażnicy stwierdzili, iż fatycznie jezdnia jest posprza˛tana. Interwencje˛ zakończono pouczeniem.
30.01.2021r. godz. 14.55
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny śpia˛cego w jednej z toalet na dworcu PKP Świdnica
Miasto. Podróżni nie mogli korzystać z tej
toalety. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Nietrzeźwy me˛żczyzna
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został dobudzony i przewieziony do miejsca
zamieszkania, gdzie przekazano go córce.
Przypominamy! Osoba która utrudnia lub
uniemożliwia korzystanie z urza˛dzeń przeznaczonych do użytku publicznego może zostać ukarana kara˛ grzywny do 5000 zł (mandat karny do 500zł). W tym przypadku
sprawca otrzymał mandat w kwocie 100zł.
30.01.2021r. godz. 18.45
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce spożywania alkoholu
przez dwie kobiety bezpośrednio przed
Dworcem Świdnica Miasto (gdzie mieści sie˛
Komenda Straży Miejskiej w Świdnicy).
Strażnicy szybko przerwali degustacje˛ trunków. Obie panie zostały ukarane mandatami.
01.02.2021r. godz. 10.31
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od pracownika obsługi dworca, iż me˛żczyzna przebywaja˛cy na dworcu
dostał ataku padaczki. Natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe oraz skierowano
patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze zabezpieczyli me˛żczyzne˛. Po chwili pojawił sie˛
też zespół pogotowia ratunkowego. Udzielono me˛żczyźnie pierwszej pomocy i podje˛to
decyzje˛ o przewiezieniu go do szpitala. Me˛żczyzna jednak nie wyraził na to zgody, gdyż
atak już ustał. Jak ustalono, osoba˛ ta˛ był Artur
J., bezdomny, który jak sam przyznał cierpi
na padaczke˛ alkoholowa˛ i nie jest zainteresowany żadna˛ pomoca˛ , czy leczeniem.
01.02.2021r. godz. 11.32
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce sopli zwisaja˛cych
z nieruchomości przy ulicy Środkowej.
Strażnicy potwierdzili zgłoszenie i poinformowali zarza˛dce˛ o zagrożeniu. Tego samego
dnia ponownie skontrolowano nieruchomość. Sople zostały usunie˛te. W okresie kiedy temperatury spadaja˛ poniżej 0, dyżurny
straży miejskiej otrzymuje bardzo wiele podobnych zgłoszeń. W niektórych sytuacjach
wystarczy powiadomienie administratora, w
niektórych konieczne jest zabezpieczenie
miejsca, gdzie moga˛ spaść nawisy lodowe.
01.02.2021r. godz. 15.50
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce dzieci biegaja˛cych
po zamarznie˛tym zalewie Witoszówka. Nieletni na widok radiowozu zbiegli. Niestety
liczne apele o niewchodzenie na zamarznie˛te zbiorniki wodne nie przynosza˛ rezultatów.
02.02.2021r. godz. 5.24
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce podejrzenia spalania odpadów w nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Bystrzyckiej. Skierowani na
miejsce strażnicy potwierdzili znaczne zadymienie w tym rejonie i zlokalizowali obiekt,
który powodował ten stan rzeczy. O godzinie
6.50 dokonano kontroli paleniska i ustalono,
że w piecu spalane jest wyła˛cznie drewno i
we˛giel.
04.02.2021r. godz. 2.05
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce libacji alkoholowej na poczekalni autobusowej Centrum
Przesiadkowego Świdnica Miasto. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Interwencja zakończyła sie˛ wystawieniem trzech mandatów karnych.
04.02.2021r. godz. 21.06
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od obsługi marketu przy ulicy
Kliczkowskiej. Nietrzeźwy me˛żczyzna położył sie˛ przy kasie i nie chciał opuścić sklepu.
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Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. W zwia˛zku z faktem, że osoba ta w tym
dniu stwarzała podobne problemy, strażnicy
podje˛ li decyzje˛ o zatrzymaniu go do
wytrzeźwienia. W dniu naste˛pnym został
ukarany mandatem karnym.

GMINA ŚWIDNICA
DLACZEGO TAURON
NIE INFORMUJE
O WYŁA˛CZENIACH PRA˛DU?
Jak informuje Tauron Dystrybucja na swoich
stronach internetowych Operatorzy Systemu
Dystrybucyjnego nie sa˛ w stanie przewidzieć
awarii (przerw w zasilaniu spowodowanych np.
burza˛ lub przewróconym drzewem), ani też precyzyjnie określić przewidywanego czasu jej usunie˛cia. W momencie rozpoczynania naprawy
można jedynie podać przewidywany czas przywrócenia zasilania w oparciu o dane statystyczne
(to czas, w którym w przeszłości udało sie˛ usuna˛ć
podobna˛ awarie˛ i jej skutki). Na rzeczywisty czas
(szybkość) przywrócenia zasilania może wpłyna˛ć szereg różnych okoliczności. Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, robia˛ wszystko, aby
przerwy w dostawie pra˛du trwały jak najkrócej.
Informacje o wyła˛czeniach oraz zgłoszenia
awarii dla dzwonia˛cych spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A. doste˛pne sa˛ pod
nr infolinii 32 303 0 991.
Informacje o wyła˛czeniach pra˛du i awariach
doste˛pne sa˛ również na stronie internetowej
TAURON DYSTRYBUCJA - zakładka WYŁA˛CZENIA

PANI WALEWSKA, DOBRY
KONIAK I KAWA MIELONA TO
SEKRET NA DŁUGOWIECZNOŚĆ I
100 LAT ŻYCIA PANI ANNY
8 lutego 2021 roku pani Anna Żurek z Lutomi Dolnej świe˛tuje swoje setne urodziny. W imieniu szanownej Jubilatki życzenia od premiera
RP, wojewody dolnośla˛skiego i wójt gminy
Świdnica Teresy Mazurek odebrała jej córka Stanisława.
Anna Żurek urodziła sie˛ w Zawoi k/ Babiej
Góry. Do Lutomi przyjechała w 1946 roku. Razem z me˛żem Henrykiem prowadziła sklep spożywczy do 1956 r. W latach 1960-1972 pracowała w Dolnośla˛skich Zakładach BiałoskórniczoRe˛kawiczniczych "Renifer" w Świdnicy. Pani
Anna przez wiele lat była członkinia˛ Koła Gospodyń Wiejskich w Lutomi Przez te wszystkie
lata przeczytała wiele ksia˛żek i haftowała co
niewa˛tpliwie sprawiało jej ogromna˛ radość. Wychowała 4 córki i doczekała sie˛ 8 wnucza˛t i 8
prawnuków. Najmłodsza prawnuczka ma zaledwie 2 latka, zatem różnica wieku pomie˛dzy
najmłodsza˛ a najstarsza˛ w rodzie pani Anny wynosi 98 lat.
Mielona kawa, mała dawka koniaku i kosmetyki, które od dziesie˛cioleci pomagaja˛ podkreślić to, co w kobietach najpie˛kniejsze -Pani
Walewska, to recepta na długowieczność naszej mamy - mówi z uśmiechem córka szanownej jubilatki. Czas pandemii nie pozwolił spe˛dzić tego dnia tak, jak by wszyscy chcieli, ale
i tak nie zabrakło kontaktu z najbliższymi.
Pani Annie życzymy kolejnych, pie˛knych lat
wypełnionych zdrowiem i miłościa˛ najbliższych.

Tak pania˛ Anne˛ wspominaja˛ członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich w Lutomi. Pani Anna Żurek była członkinia˛ KGW Lutomia od 1946 r.
W swojej działalności szczególnie zasłużyła
sie˛ przy organizacji dożynek, świe˛ta Kobiet
oraz przy organizacji wydarzeń okolicznościowych. W latach 80-tych i 90-tych przy współpracy Ośrodka "Nowoczesna Gospodyni
współpracowała z wieloma organizacjami społecznymi. Zawsze pełna energii i uśmiechu.
Prowadziła I i II stopień kursu haftu re˛cznego,
kursy gotowania oraz różnego rodzaju pokazy
kulinarne w zakresie pieczenia ciast, potraw i
przystawek które zawsze cieszyły sie˛ dużym
zainteresowaniem. Była członkinia˛ oddana˛
społecznie oraz ceniona˛ wśród lokalnej społeczności. Che˛tna˛ do niesienia pomocy i udzielaja˛ca˛ wielu cennych porad, za co w latach
80-tych została odznaczona Orderem Serca
Matkom Wsi, przyznawanym na wniosek
Wojewódzkiego Zwia˛zku Kółek i organizacji
Rolniczych w Świdnicy.
Anna Żurek jest ósma˛ mieszkanka˛ w dotychczasowej historii gminy Świdnica, która obchodzi setne urodziny. W 2020 r. swoje jubileusze
100 urodzin obchodzili: pani Eugenia Kubińska
z Mokrzeszowa oraz pan Józef Stasiuk z Lutomi
Górnej.

SA˛ JUŻ DOPŁATY NA ZAKUP
KOMPUTERÓW DLA ROLNIKÓW
Dofinansowaniem obje˛ty jest sprze˛t komputerowy, kupiony pomie˛dzy 10 grudnia 2020 r., a
31 marca 2021 r. Rolnicy, aby rozliczyć otrzymane wsparcie, musza˛ dostarczyć do biura powiatowego ARiMR fakture˛ za zakupiony sprze˛t. Maja˛ na to czas do 15 kwietnia.
Wie˛cej informacji na www.arimr.gov.pl

W NOWEJ WERSJI APLIKACJI
mOBYWATEL ZNAJDZIESZ
POTWIERDZENIE SZCZEPIENIA
mObywatel to bezpłatna i oficjalna publiczna aplikacja mobilna. Wydawana jest przez polski rza˛d, a za jej rozwój odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji. Aplikacja to obecnie szereg
usług. mTożsamość, mPojazd, eRecepta, Polak
za granica˛, punkty karne, mPrawo Jazdy, Koronawirus-informator. W planach jest mobilna Karta Dużej Rodziny. Osoby, które zostały zaszczepione już obiema dawkami - potwierdzenie moga˛
dostać w wersji papierowej, moga˛ je znaleźć w
Internetowym Koncie Pacjenta, a od teraz moga˛
je mieć także w telefonie, a dokładnie w aplikacji
mObywatel.
Szczegółowe informacje o nowych funkcjach aplikacji mOBYWATEL doste˛pne na
www.gov.pl/web/cyfryzacja

PRZEDSZKOLAKI ZAKŁADAJA˛
ZIELONE OGRÓDKI
Choć za oknem zima, to przedszkolaki z
Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej
pracowały w pocie czoła nad przygotowaniem
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zielonego ogródka. Wszystko za sprawa˛ projektu
ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH RE˛KACH, który realizowany jest w placówce od
2020 roku.
Każde dziecko zaniosło do domu swój ogródek, który razem z rodzina˛ be˛dzie piele˛gnować.
Dzie˛ki zielonym ogródkom, dzieci maja˛
szanse˛ ćwiczenia cierpliwości, systematyczności
i wytrwałości w da˛żeniu do celu. Ucza˛ sie˛ prostych prac gospodarczych, jak samodzielnie wysiewać rośliny, tworzyć domowe ogródki na
własnym parapecie, ale również . Otrzymuja˛
wiedze˛ na temat zdrowego żywienia, a przede
wszystkim dowiaduja˛ sie˛ o konieczności o potrzebie jedzenia owoców i warzyw, które sa˛
źródłem wielu cennych witamin o minerałów.
Projekt realizowany dzie˛ki wsparciu
Pomoc to Moc - społeczna odpowiedzialność
PZU

KOLEJNY SPRAWCA ZA
WYRZUCANIE ŚMIECI UKARANY
MANDATEM
O tym, że wyrzucanie odpadów w miejscach
niedozwolonych nie popłaca przekonał sie˛ boleśnie mieszkaniec miasta Świdnicy. Pod koniec
grudnia 2020 r. funkcjonariusze z Posterunku
Policji w Słotwinie otrzymali zgłoszenie o pozostawionych oponach i cze˛ściach samochodowych mie˛dzy Bystrzyca˛ Dolna˛ a Burkatowem.
Efekt? Już po kilkunastu dniach udało sie˛
ustalić kto tak naprawde˛ dopuścił sie˛ wykroczenia. Dzielnicowi sprawdzili pozostawione odpady, rozpytali także mieszkańców ze swojego rejonu służbowego. Sprawca zdarzenia nie tylko
otrzymał mandat za popełnione wykroczenie, ale
został zobowia˛zany do uprza˛tnie˛cia terenu.
To już kolejna, skuteczna interwencja dzielnicowych z posterunku Policji w Słotwinie, która
zakończyła sie˛ sukcesem. Przypominamy. Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane przez Policje˛ i podlega karze
grzywny. Informacje o nielegalnych wysypiskach można przekazywać również za pomoca˛
aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Jednocześnie informujemy, że do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Świdnicy, przy ul. Metalowców 4 można dostarczyć (250 kg/miesia˛c) odpadów naste˛puja˛cych frakcji: odpady ulegaja˛ce biodegradacji w
tym odpady zielone, zużyty sprze˛t elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia powstaja˛ce w gospodarstwach domowych, odpady opakowaniowe zawieraja˛ce naste˛puja˛ce frakcje: papier, tekture˛, szkło oraz tworzywa sztuczne, odzież i
tekstylia.
Przed dostarczeniem odpadów, należy je
uprzednio posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbe˛dne jest również okazanie dokumentu ze zdje˛ciem lub aktualnego dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za bieża˛cy lub poprzedni miesia˛c.
PSZOK czynny jest w godzinach:
od poniedziałku do pia˛tku: od 8:00 do 17:00,
w soboty: od 10:00 do 14:00.
i
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

OGŁOSZENIA
DROBNE
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

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.

U S ŁU G I
◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

BARAN Za bardzo sie˛ niecierpliwisz i ten
Twój niepokój udziela sie˛ wszystkim wokół.
Co ma być to be˛dzie i niewiele da sie˛ teraz
zrobić. Cokolwiek by nie było i tak wyjdzie
Ci to na dobre. Tak przynajmniej wynika z
gwiazd. W środe˛ pojawi sie˛ możliwość zarobienia pienie˛dzy. Nie przegap szansy.
BYK Od tego jak teraz posta˛pisz zależy
dalszy los Twoich bliskich. Powinieneś
wzia˛ć pod uwage˛ ich opinie. We wszystkim
kieruj sie˛ jednak sercem i własnym rozsa˛dkiem. Z realizacja˛ najbliższych marzeń be˛dziesz musiał troche˛ poczekać. Musza˛ być
ku temu sprzyjaja˛ce okoliczności, które
wkrótce sie˛ pojawia˛. Cierpliwości!
BLIŹNIE˛TA Smucisz sie˛ bez powodu. Jest
wiele sposobów na spe˛dzenie wolnego czasu.
Niekoniecznie trzeba mieć portfel pełen pienie˛dzy. Uruchom tylko swoja˛ wyobraźnie˛, a
zobaczysz, że możesz wspaniale zorganizować każdy nadchodza˛cy dzień. Wiele Bliźnia˛t
ma szanse˛ na spotkanie kogoś, kto wzbudzi
ich zainteresowanie.
RAK Wie˛cej ruchu na świeżym powietrzu,
a przestaniesz narzekać na zbe˛dne kilogramy. Cia˛głe objadanie sie˛ przed telewizorem
nie wychodzi na dobre Twojej kondycji i
samopoczuciu. Nadchodza˛ce dni be˛da˛
sprzyjały kontaktom towarzyskim. W pracy
pojawia˛ sie˛ nowe obowia˛zki. Nie pozwól
sobie na zaległości.

LEW Powinieneś mieć wiecej czasu dla
siebie. Zadbaj o swój wizerunek, zrób sobie jaka˛ś przyjemność. Najwyższy czas
pomyśleć o sobie, choć o rodzinie też nie
zapominaj. Bardzo dobry tydzień w pracy.
Wszystkie zadania gładko wykonasz i be˛dziesz odczuwał z tego powodu wiele satysfakcji.
PANNA To be˛dzie dobry tydzień. Dopisze
Ci zdrowie i be˛dziesz miał wspaniały hu-

mor. Załatwisz wiele istotnych dla Ciebie
spraw . Twój optymizm udzieli sie˛ także
bliskim osobom. W domu zapanuje radosny
nastrój. W pracy pewne komplikacje. Ktoś
ma zbyt wielkie ambicje. Unikaj kontaktów
z ta˛ osoba˛.
WAGA Nie poddawaj sie˛ ogólnemu znieche˛ceniu. Możesz teraz wiele osia˛gna˛ć.
Ważne, abyś nie popadał w rutyne˛. W wolnych chwilach postaraj sie˛ odpre˛żyć. Otrzymasz ważna˛ wiadomość, która˛ możesz wykorzystać do załatwienia istotnych dla Ciebie interesów. Stosunki z bliskimi ulegna˛
pogorszeniu. Przyczyna˛ be˛da˛ sprawy finansowe.

SKORPION W tym tygodniu wydarzy sie˛
coś nieoczekiwanego. Be˛dziesz bardzo mile
zaskoczony. Praca nadal przyniesie Ci wiele
satysfakcji. Be˛dziesz chciał osia˛gna˛ć coraz
lepsze wyniki. Dobrze ułoża˛ sie˛ stosunki z
partnerem. Już dawno nie było takiej harmonii w Waszym zwia˛zku. Postaraj sie˛ to
uszanować.
STRZELEC Twoja długa przyjaźń z jaka˛ś
osoba˛ zacznie stopniowo wygasać. Przyczyna˛ be˛da˛ różnice zdań i nieporozumienia
o charakterze finansowym. Nagle sie˛ zorientujesz, na ile szczere sa˛ intencje Twojego przyjaciela. Musisz z rozwaga˛ z tego
wybrna˛ć. Postaraj sie˛ nie robić z tego problemu.
KOZIOROŻEC Nie popadaj w rozpacz.
Twoje kłopoty to jeszcze nie koniec świata!
Ze wszystkim dasz sobie rade˛. Tylko nie od
razu . Sprawy finansowe ułoża˛ sie˛ po Twojej
myśli. Już wkrótce przestaniesz sie˛ nimi
przejmować. W pia˛tek miłe spotkanie towarzyskie w gronie przyjaciół.
WODNIK Wkrótce rozwia˛żesz problemy
finansowe. Uregulujesz zaległe zobowia˛zania finansowe. Poczujesz wielka˛ ulge˛. Postaraj sie˛ wie˛cej nie pakować w takie tarapaty. Wystarczy troche˛ rozważniej wydawać zarobione pienia˛dze. Sprawy zawodowe be˛da˛ toczyły sie˛ po staremu. Wielkich
zmian na razie nie oczekuj. Ale to tylko na
razie.
RYBY Przybe˛dzie Ci obowia˛zków i nie
do końca be˛dziesz z tego zadowolony.
Ostatnio nic Ci sie˛ nie chce i dodatkowe
zajecia odbierasz jako obcia˛żenie. Postaraj sie˛ przezwycie˛żyć własna˛ słabość.
Sprawy rodzinne ułoża˛ sie˛ po Twojej myśli. Nareszcie rozwia˛żecie trapia˛ce Was
problemy. Każdy musi choćtroche˛ usta˛pić.
Ty też.

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

