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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
WYSTAWA "TAJEMNICE MUZEALNYCH KOLEKCJI"
26.02-25.04.2021
Wste˛p wolny, miejsce: Rynek 37, 58-100
Świdnica, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa
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WYBRANO
WYKONAWCE˛ PRZEBUDOWY
ALEI NIEPODLEGŁOŚCI
Firma Polskie Surowce Skalne Spółka z o.o.
Grupa Budowlana wygrała przetarg na przebudowe˛ alei Niepodległości w Świdnicy. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwote˛ 5 873 954 zł.
Zgodnie z przepisami, pozostali oferenci maja˛ 5
dni na złożenie ewentualnych odwołań. Podpisanie umowy z wybranym wykonawca˛ be˛dzie możliwe po upływie tego terminu.
Remont obejmie odcinek od pl. Wolności do
skrzyżowania z ul. 8 Maja. Planowany termin
zakończenia prac to późna wiosna 2022 roku.
Aleja Niepodległości jest jedna˛ z ważniejszych arterii Świdnicy, pozostaja˛ca˛ pod zarza˛dem województwa. Jej przebudowa jest inwestycja˛ oczekiwana˛ od lat przez wielu mieszkańców.
Na mocy porozumienia z zarza˛dca˛ drogi Dolno-

1000-lecia do ulicy Nauczycielskiej i w ostatnim
etapie pozostanie do zrealizowania fragment
do skrzyżowania z placem Grunwaldzkim.
Planowane zmiany zakładaja˛ nie tylko przebudowe˛ jezdni, chodników i budowe˛ dróg rowerowych, ale też uporza˛dkowanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy, wymiane˛ całej infrastruktury technicznej drogi, przebudowe˛ sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego, w
tym budowe˛ doświetlenia przejść dla pieszych.
Niezwykle ważnym elementem projektu jest
również zieleń uliczna, nawia˛zuja˛ca do uwarunkowań historycznych. Wykonane także zostana˛ wszystkie niezbe˛dne prace przez gestorów sieci.

WYBRANO WYKONAWCE˛
PRZEBUDOWY BASENU
Firma TRANSCOM Sp. z o.o.z Katowic wygrała przetarg na przebudowe˛ basenu letniego w
Świdnicy. Najkorzystniejsza oferta opiewała na
kwote˛30 497 850 zł. To mniej niż spodziewało
sie˛ miasto, przygotowuja˛c budżet na te˛ inwestycje˛ na poziomie 35 mln zł.
Zgodnie z przepisami, pozostali oferenci maja˛ 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań.
Podpisanie umowy z wybranym wykonawca˛ be˛-

DZIENNIK TELEWIZYJNY - KRONIKA "Z ŻYCIA MIASTA"
18.02-04.03.2021, godz. 18:00
Jak kiedyś żyło sie˛ w Świdnicy? W trzyodcinkowym cyklu Dziennik Telewizyjny kronika "Z życia miasta" postaramy sie˛ odpowiedzieć na to pytanie.
Wste˛p -, miejsce: online, organizator: ŚOK
10. LEICA STREET PHOTO
23.02-02.04.2021
Dziesia˛ty już rok z rze˛du 67 Leica Gallery
Warszawa organizuje konkurs szeroko rozumianej tzw. fotografii ulicznej. Efektem
końcowym jest wystawa - jej premiera miała
miejsce 30 stycznia 2021 r., w warszawskiej
siedzibie Galerii, a jej prezentacja w Świdnickim Ośrodku Kultury naste˛puje bezpośrednio po niej.
Wste˛p darmowy, miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, organizator: ŚOK
"BRZYDKIE KACZA˛TKO" [spektakl familijny]
27.02.2021, godz. 16:00
Któż z nas nie zna opowieści o brzydkim,
odtra˛conym i niechcianym kacza˛tku, które
po wielu przykrych przygodach zmienia sie˛
w królewskiego łabe˛dzia. Jedna z najpopularniejszych baśni Hansa Christiana Andersena uczy nas dostrzegać prawdziwe, ukryte wartości - pie˛kno i prawde˛.
Wste˛p 15/12 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK
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

śla˛ska˛ Służba˛ Dróg i Kolei miasto wzie˛ło na
siebie cie˛żar prac przygotowawczych przebudowy tej drogi.
Ze wzgle˛dów logistycznych i finansowych
zadanie podzielone zostało na III etapy. Pierwszy
z nich obejmie odcinek od placu Wolności do
skrzyżowania z ul. 8 Maja. W kolejnym przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z pl.

dzie możliwe po upływie tego terminu.
Przypomnijmy, że inwestycja realizowana
be˛dzie w formule "zaprojektuj- wybuduj". Jej
zakres obejmie opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowe˛ kompleksu, czyli: budowe˛ stalowych niecek basenów o ła˛cznej powierzchni ponad 2,5 tys. m2 wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego placu zabaw, tarasów
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wraz z żaglami solarnymi, trybun, altan wypoczynkowych, wieży ratowniczej, przebieralni,
budynku technologii basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktura˛ komunikacyjna˛, mała˛ architektura˛ oraz nasadzeniem zieleni. Wykonany zostanie także demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż dwóch zabytkowych
rzeźb.
Nowościa˛ na ka˛pielisku be˛dzie wodny plac
zabaw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma urza˛dzeniami zabawowymi dla dzieci. Znajda˛ sie˛
tam m. in.:armatki wodne, wiadra przelewowe,
tryskaja˛ce dysze w kształcie jeżyków, liści czy
też muchomorów. Kolejna˛ atrakcja˛ dla nieco
starszych amatorów wodnych ka˛pieli be˛dzie
60-metrowa zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa zjeżdżalnia jednotorowa. Baseny rekreacyjne wyposażone zostana˛ w platformy dla
osób niepełnosprawnych, a wśród urza˛dzeń
wodnych znajda˛ sie˛ m.in.: dzika rzeka, kula
generuja˛ca fale, gejzery powietrzne, ścieka
pontonowa czy też przyrza˛dy do masażu. Dla
szukaja˛cych ochłody i cienia przygotowane
zostana˛ altany na lekkiej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem materiałowym zsuwanym.
Nie zabraknie również przebieralni, siedzisk i
ławek.
Po modernizacji lodowiska i stadionu remont basenu jest kolejna˛ ważna˛ inwestycja˛
dotycza˛ca˛ unowocześnienia obiektów sportowych, która˛ miasto zrealizuje. Co roku ka˛pielisko odwiedza od 30 do 40 tysie˛cy osób. Kompleks basenów to prawie stuletni obiekt, który
wymaga przebudowy, aby dostosować go do
obecnie panuja˛cych standardów. Basen be˛dzie
udoste˛pniony mieszkańcom po przebudowie w
2023 roku.
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ZAPISZ SIE˛ NA
"ŚWIDNICKI BIEG BEZ OPONKI"
Przed nami druga edycja wirtualnego biegu
pn. "Świdnicki Bieg Bez Oponki". W pierwszym
tygodniu marca, w czasie jednego treningu należy pokonać dystans 5 km. Sam decydujesz kiedy
i jaka˛ wybierzesz aktywność, może to być bieg,
bieg na bieżni, nordicwalking lub spacer. Co
ważniejsze, to może być Twój pierwszy krok do
zgubienia zbe˛dnych kilogramów i wejścia na
ścieżke˛ zdrowego stylu życia. Wszystko w ramach Świdnickiego Tygodnia Walki z Otyłościa˛.
W biegu moga˛ wzia˛ć udział wszyscy, niezależnie od wieku. Zapisywać można sie˛ za pośrednictwem strony internetowej, do 28 lutego lub do
wyczerpania puli startowej wynosza˛cej 250
miejsc. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość zwie˛kszenia lub zmniejszenia limitu
miejsc. Za udział w wydarzeniu nie jest pobierana opłata. Uczestnicy biegu otrzymaja˛ chuste˛
wielofunkcyjna˛ z logo wydarzenia. Jej odbiór
be˛dzie możliwy od 15 marca w Informacji Turystycznej w Świdnicy, ul. Rynek 39-40, w godzinach od 10.00 do 18.00 przez wszystkie dni
tygodnia.
Warunkiem ukończenia biegu jest udokumentowanie aktywności w dowolnej aplikacji i
cia˛g dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

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

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 organizowania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych z udziałem grup.
**********************************
Wybrane...
WYSTAWA "SUDECKA VENUS"
do 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
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Pakiet pomocowy dla świdnickich
przedsie˛biorców

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
DZIENNIK TELEWIZYJNY - KRONIKA "Z ŻYCIA MIASTA"
18.02-04.03.2021, godz. 18:00
Wste˛p -, miejsce: online, organizator: ŚOK
Jak kiedyś żyło sie˛ w Świdnicy? Wielu jej
mieszkańców pamie˛ta jeszcze dawne czasy
i z pewnościa˛ mogłoby opowiedzieć o nich
niejedna˛ fascynuja˛ca˛ ciekawostke˛, ale dla
dużej cze˛ści okres PRL to już zamierzchłe
dzieje. Absurdy, śmiesznostki i ciekawostki
tej epoki utrwalone zostały w "Kronice miasta Świdnicy" redagowanej przez Franciszka Jarzyne˛ od 1945 do 1975 roku. Opisane
sa˛ w niej rozmaite życiowe wypadki, miejskie, szkolne i zakładowe uroczystości,
świe˛ta oraz inne szczególne wydarzenia urozmaicaja˛ce tok codzienności w niewielkim,
rozwijaja˛cym sie˛, dolnośla˛skim mieście.
Wszystko to składa sie˛ na malownicza˛ mozaike˛ stworzona˛ z odłamków przeszłości naszej małej lokalnej historii.
W trzyodcinkowym cyklu Dziennik Telewizyjny - kronika "Z życia miasta" przedstawiamy niewielka˛ tylko cze˛ść tych obszernych archiwaliów. Przy wyborze sugerowaliśmy sie˛ tym, by wykorzystane fragmenty
przywoływały jak najsugestywniej atmosfere˛ "czasów słusznie minionych" i ożywiały
zapomniane, a charakterystyczne dla nich
fakty; ważna była też - uwydatniona perspektywa˛ lat - wartość humorystyczna zapisków.
Bardzo dzie˛kujemy pani Annie Bielawskiej
za uprzejme pozwolenie na wykorzystanie
materiałów autorstwa Franciszka Jarzyny:
"Kronika Miasta Świdnicy za lata 19451975", materiały zebrał i opracował Franciszek Jarzyna.

cia˛g dalszy ze str. 3
przesłanie danych przebytego dystansu w formie
zdje˛cia, trasy, mapy, itp. w komentarzu wydarzen ia n a po rtalu społeczno ścio wym
http://bit.ly/swidnickibiegbezoponki lub na adres mailowy: j.pindel@um.swidnica.pl
1 marca to Światowy Dzień Walki z Otyłościa˛. Jest to czas, kiedy zagadnienie nadwagi i
otyłości, jako istotny i poważny problem XXI
wieku, nabiera szczególnego znaczenia. Otyłość
dotyczy coraz wie˛kszej liczby osób w różnym
wieku i zyskuje miano "globalnego problemu".
Dlatego nie siedź w domu, postaw na zdrowie!
◆ Link do wydarzenia na Facebooku:
http://bit.ly/swidnickibiegbezoponki
◆ Link do rejestracji:
http://bit.ly/swidnickibiegbezoponki_zapisy

KOLEJNE WSPARCIE
DLA PRZEDSIE˛BIORCÓW
Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, ponownie chce wesprzeć świdnickich
przedsie˛biorców. Tym razem restauratorzy moga˛
zostać zwolnieni z jednej z trzech rocznych rat
opłaty za sprzedaż alkoholu, spożywanego na
miejscu.Na najbliższej sesji Rady Miejskiej
omawiana be˛dzie uchwała w tej sprawie.
Przedsie˛biorcy zwolnieni zostana˛ z opłaty
drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021roku. A tym, którzy wnieśli ja˛ jednorazowo za cały
rok, przyzna sie˛ zwrot tej raty.
- Zaproponowanyprojekt uchwały został
przygotowany jako odpowiedź na apel przedstawicieli branży gastronomicznej. Ogłoszenie w
Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a naste˛pnie stanu epidemii spowodowało, że szereg
przedsie˛biorców z dnia na dzień pocza˛tkowo
ograniczyło prowadzona˛ przez siebie działalność, a naste˛pnie praktycznie zaprzestało jej
prowadzenia. Sytuacja ta powoduje gwałtowne pogorszenie kondycji finansowej przedsie˛biorców. Rezygnacja z cze˛ści tej opłatyto wsparcie ich w tym trudnym okresie i pośrednio ochrona miejsc pracy - mówi prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska.
Jak szacuje skarbnik miasta Kacper Siwek,
kwota, która nie wpłynie do budżetu miasta, po
wprowadzeniu tej ulgi, to ok. 40 tysie˛cy złotych.
To kolejna już forma pomocy wspieraja˛ca
prowadza˛cych działalność gospodarcza˛ w czasie
epidemii. Przypomnijmy, że przedsie˛biorcy moga˛ korzystać z miejskiego pakietu, czyli: zwolnienia z podatku od nieruchomości, przedłużenie
terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz ulg za najem, dzierżawe˛ lub użytkowanie
nieruchomości stanowia˛cych własność Gminy
Miasto Świdnica.
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.

Na styczniowej sesji Rady Miejskiej przyje˛to
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. Uchwały
weszły w życie 3 lutego, można wie˛c już składać
niezbe˛dne wnioski, które doste˛pne sa˛ na stronie
internetowej Urze˛du Miejskiego w Świdnicy w
zakładce "Koronawirus - info".
Przyje˛to rozwia˛zania systemowe 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
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˛ przyjmowanedo 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 użytkowanie, 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:
- 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 covido-
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wy i wniosek o odsta˛pienie od dochodzenia należności (do pobrania na stronie urze˛du) 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.

AKCJA ZIMA
Wie˛kszość z nas jest odpowiednio przygotowana do zimy. Ale sa˛ też tacy, którzy ze wzgle˛du
na wiek, choroby, niepełnosprawność , niesamodzielność, biede˛, czy różne sytuacje losowe, nie
poradza˛ sobie sa˛ ze skutkami mrozów. Pamie˛tajmy o nich.
Dlatego, jak każdego roku, zwracamy sie˛ do
mieszkańców Świdnicy z apelem o wrażliwość i
reagowanie na sytuacje zagrażaja˛ce zdrowiu lub
życiu osób wymagaja˛cych wsparcia, narażonych
na działania niskich temperatur.
Informacje o osobach bezdomnych, przebywaja˛cych w ogródkach działkowych, zniszczonych budynkach bez ogrzewania, na klatkach
schodowych, mieszkańcy Świdnicy moga˛ przekazywać, również anonimowo, cała˛ dobe˛ do
Straży Miejskiej pod numerem alarmowy986.
Prosimy o reagowanie także wtedy, gdy osoby te
sa˛ pod wpływem alkoholu.
Można kontaktować sie˛ z Policja˛ za pomoca˛
aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w swoim katalogu potencjalnych zgłoszeń,
udoste˛pnia kategorie˛: "Bezdomność", która pozwala użytkownikom wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebuja˛cych pomocy. Policjanci prosza˛, aby by wykorzystywać
możliwości jakie daje nam KMZB i jeśli jest to
możliwe dodawać opis, bo to ułatwi szybsze
dotarcie policjantów i innych służb do osób potrzebuja˛cych.
Prosimy, by mieszkańcy Świdnicy zwracali
baczniejsza˛ uwage˛ i pomagali swoim sa˛siadom,
jeśli maja˛ taka˛ możliwość. Informacje o osobach,
które nie sa˛ w stanie samodzielnie zabezpieczyć
swoich potrzeb (chodzi szczególnie o osoby star-
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sze czy samotne czy z niepełnosprawnościa˛) prosze˛ przekazywać w godzinach 8.00 - 15.00 do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 74 64028-88, 74 640-28-89.
Nie ba˛dźmy oboje˛tni, gdy gdzieś w pobliżu,
w sa˛siedztwie marzna˛ ludzie. Pomóżmy im w
miare˛ naszych możliwości. Nasza wrażliwość na
drugiego człowieka i życzliwa postawa moga˛
uratować komuś życie. Przekazanie informacji
pracownikom służb społecznych pozwoli na zorganizowanie pomocy, która może zapobiec tragicznym w skutkach zdarzeniom.

OD 15 LUTEGO CZYNNY BASEN,
DOM WYCIECZKOWY, KORT,
OBIEKTY NA OTWARTYM
POWIETRZU
W zwia˛zku z wchodza˛cymi w życie od 12
lutego zmianami w rozporza˛dzeniu w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w zwia˛zku z wysta˛pieniem stanu epidemii informujemy o zwie˛kszonej doste˛pności
obiektów Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Według aktualnych przepisów obowia˛zuja˛cych do 28 lutego wznawiaja˛ działalność:
Dom Wycieczkowy (czynny od poniedziałku, 15 lutego)
Samoobsługowy kort tenisowy przy ulicy
Pra˛dzyńskiego (czynny od poniedziałku, 15 lutego, na korcie może przebywać do 5 osób)
Pływalnia Kryta przy ulicy Równej (czynna
od poniedziałku, 15 lutego. Godziny otwarcia:
poniedziałek-pia˛tek 7.00-22.00, sobota, niedziela 10.00-18.00 Obiekt doste˛pny także dla klientów indywidualnych
cia˛g dalszy na str. 6

Premiery kolejnych odcinków w czwartki
18 i 25 lutego oraz 4 marca o godz. 18.00 na
kanale YouTube i fanpageu na portalu Facebook Świdnickiego Ośrodka Kultury.
10. LEICA STREET PHOTO
23.02-02.04.2021
Wste˛p darmowy, miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, organizator: ŚOK
Dziesia˛ty już rok z rze˛du 67 Leica Gallery
Warszawa organizuje konkurs szeroko rozumianej tzw. fotografii ulicznej, ciesza˛cy sie˛
coraz wie˛kszym zainteresowaniem fotografików i miłośników tego gatunku fotografii.
Ta edycja zaskoczyła organizatorów pod
wieloma wzgle˛dami. Po pierwsze, tym jak
wiele świetnych prac otrzymano z całego
świata. Przejrzano kilkanaście tysie˛cy naprawde˛ świetnych kadrów. Po drugie, poziomem konkursu z wielkim trudem udało sie˛
wyłonić finałowa˛ dwudziestke˛, a jeszcze
trudniej, z tych perełek, było wybrać Grand
Prix. Jury zbierało sie˛ trzykrotnie, w pełnym
składzie, aby wyłonić laureata lub laureatke˛
głównej nagrody. Po trzecie, odbywała sie˛ w
wyja˛tkowym roku 2020, który został zdominowany przez pandemie˛ COVID-19 oraz
protesty społeczne, odbywaja˛ce sie˛ praktycznie w każdym miejscu na kuli ziemskiej.
Wiele godzin zabrała dyskusja o tym, czym
jest fotografia uliczna, gdzie jest granica
mie˛dzy street photo, a fotografia˛ reporterska˛, aby ostatecznie podja˛ć decyzje˛ o przyznaniu nagrody Grand Prix fotografii autorstwa Marka M. Berezowskiego.
Susan Sontag w zbiorze esejów "Widok cudzego cierpienia" pisze: Podstawowa˛ jednostka˛ kadru pamie˛ci jest jeden obraz. W epoce
nadmiaru informacji fotografia sprawia, że
można coś szybko ogarna˛ć i zapamie˛tać w
skompresowanej postaci. Fotografia jest jak
cytat, maksyma albo przysłowie. Taka˛ maksyma˛, a właściwie symbolem, jest fotografia Marka M. Berezowskiego, która zmusza
do zatrzymania sie˛ nad nia˛, zapada w pamie˛ć, a od jej powidoku nie możemy sie˛
uwolnić. Zdje˛cie z Warszawy jest kadrem
kompletnym. Świetnie zakomponowana,
dramatyczna scena, w której opresja zderza
sie˛ z czułościa˛, granat policyjnych mundurów kontrastuje z ciepłym odcieniem płaszczy tula˛cych sie˛ kobiet. Wieloplanowy kadr
można podzielić na kilka scen, po których
wzrok może poda˛żać. Zamaskowane twarze
wszystkich postaci oraz opór przed opresja˛
widoczny na zdje˛ciu, to zeitgeist, który brutalnie osadza nas w 2020 roku. Wymienione
elementy sprawiły, że zdje˛cie Berezowskiego możemy czytać jako swoisty symbol
ubiegłego roku. Co wie˛cej przez minimalizm formalny kadru, mamy nadzieje, że be˛dzie ono czytelne także poza granicami Polski . To kadr, który świetnie komentuje niepokoje społeczne i pandemie˛, które przeto-
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czyły sie˛ przez cały świat. Dlatego Jury 10.
edycji konkursu Leica Street Photo podje˛ło
decyzje˛ o przyznaniu nagrody Grand Prix
właśnie tej fotografii.
Efektem końcowym konkursu jest wystawa,
składaja˛ca sie˛ z 20 prac, wybranych przez
jury. Premiera wystawy miała miejsce 30
stycznia 2021 r., w warszawskiej siedzibie
Galerii, a jej prezentacja w Świdnickim
Ośrodku Kultury naste˛puje bezpośrednio po
tym wydarzeniu. Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Agencja˛ Zegart.
"BRZYDKIE KACZA˛TKO" [spektakl familijny]
27.02.2021, godz. 16:00
Wste˛p 15/12 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK
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 wydarzenia.
Hans Christian Andersen
BRZYDKIE KACZA˛TKO
opracowanie : Kazimiera Jeżewska
reżyseria: Czesław Sieńko
scenografia: Iza Toroniewicz
muzyka: Mirosław Gordon
choreografia: Małgorzata FijałkowskaStudniak
Obsada: Dorota Fluder, Lidia Lisowicz, Zuzanna Łuczak, Dorota Korczycka-Ba˛blińska, Sylwester Kuper, Radosław Biniek, Jacek Maksimowicz, Sławomir Mozolewski ,
Rafał Ksia˛dzyna
Któż z nas nie zna opowieści o brzydkim,
odtra˛conym i niechcianym kacza˛tku, które
po wielu przykrych przygodach zmienia sie˛
w królewskiego łabe˛dzia. Jedna z najpopularniejszych baśni Hansa Christiana Andersena uczy nas dostrzegać prawdziwe, ukryte wartości - pie˛kno, prawde˛.
Mówi także o tym, że nie wolno nie doceniać
samego siebie i wa˛tpić we własne możliwości.
ZMIANA TERMINU - [PIOTR BAŁTROCZYK - Starość nie jest dla mie˛czaków]
21.03.2021, godz.18:00
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. Bał-
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cia˛g dalszy ze str. 5
Obiekty sportowe na otwartym powietrzu doste˛pne
Niestety, nadal zamknie˛te pozostaje lodowisko. Z pozostałych obiektów sportowych (hale)
korzystać moga˛ bez udziału publiczności:
- sportowcy zawodowi
- zawodnicy pobieraja˛cy stypendia sportowe
- członkowie kadr narodowych, reprezentacji olimpijskich i paraolimpijskich
- uprawiaja˛cy sport w ramach ligi zawodowej
- zawodnicy uczestnicza˛cy we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski zwia˛zek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków
zwyczajnych
- uczestnicy szkoleń i współzawodnictwa w
sporcie akademickim realizowanym przez
Akademicki Zwia˛zek Sportowy
- uczestnicy kursów i egzaminów w zakresie
uprawnień trenerskich lub instruktorskich
oraz uczestnicy egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne
O ewentualnych kolejnych zmianach w doste˛pności obiektów poinformujemy.

POWIAT ŚWIDNICKI DOCENIA
NAJLEPSZE UCZENNICE
I NAJLEPSZYCH UCZNIÓW
Najlepsi uczniowie i najlepsze uczennice
szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez
Powiat Świdnicki, którzy uzyskuja˛ wysokie wyniki w nauce, moga˛ liczyć od bieża˛cego roku
szkolnego na stypendium szkolne. Stypendium
przyznawane jest dwa razy w roku szkolnym, po
zakończeniu każdego semestru, przez komisje
powołane w tym celu w szkołach prowadzonych
przez powiat.
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Najlepsi uczniowie i najlepsze uczennice,
którzy uzyskuja˛ odpowiednio wysokie średnie
ocen, otrzymuja˛ jednorazowe stypendium w wysokości od 100 zł do 248 zł. Do uzyskania stypendium za wyniki w nauce trzeba mieć średnia˛
z ocen przynajmniej 4,75 w liceum ogólnokształca˛cym, 4,51 w technikum oraz 4,26 w branżowej
szkole I stopnia.
"Postanowiliśmy od bieża˛cego roku szkolnego uzupełnić program wspierania uzdolnionej
młodzieży ucza˛cej sie˛ w naszych szkołach . Nie
wszyscy uczniowie i uczennice bowiem startuja˛
w konkursach lub olimpiadach i odnosza˛ w nich
sukcesy. Tym uczniom i uczennicom w dalszym
cia˛gu przyznawane be˛dzie Stypendium Starosty
Świdnickiego za reprezentowanie Powiatu
Świdnickiego w województwie, kraju i czasem
nawet na świecie, tak jak najlepszym maturzystom. Brakowało nam jednak możliwości docenienia takich uczniów i uczennic, którzy po prostu dobrze sie˛ ucza˛." - mówi Grzegorz Stawarz,
dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania.
"Mamy nadzieje˛, że stypendium to be˛dzie
dodatkowa˛ motywacja˛ dla młodzieży do nauki i
podnoszenia tym samym swoich kompetencji" dodaje Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz.
Zarza˛d Powiatu w Świdnicy opracował wraz
z dyrektorami szkół i pracownikami Starostwa
Powiatowego w Świdnicy ogólne zasady dotycza˛ce stypendiów. W budżecie Powiatu Świdnickiego na rok 2021 zostały zagwarantowane na
ten cel odpowiednie środki w wysokości 120 tys.
zł. Za pierwszy semestr roku szkolnego
2020/2021 przyznane i wypłacone zostały stypendia 225 osobom na kwote˛ ponad 38 tys. złotych.

ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ
WYWÓZKI POLAKÓW NA SYBERIE˛
W niedziele˛, 14 lutego, o godz. 9.30, w kościele pw. NMP w Świdnicy, na os. Młodych,
odbyła sie˛ msza świe˛ta w rocznice˛ Pierwszej
masowej wywózki Polaków na Syberie˛.
Pierwsza wywózka miała miejsce w nocy z
9 na 10 lutego 1940 roku - była najwie˛ksza i
najbardziej tragiczna pod wzgle˛dem liczby ofiar.
"W gła˛b Zwia˛zku Sowieckiego wywieziono oko-
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ło 140 tys. obywateli polskich. Wielu umarło już
w drodze, tysia˛ce nie wróciły do kraju. Wśród
deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urze˛dników, pracowników służby leśnej i
kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej
Polski." Szacuje sie˛, że ła˛cznie na Syberie˛ wywieziono ok. 1 mln. Polaków, z których co
czwarta zmarła.
Niedzielne obchody rocznicowe zorganizował Zwia˛zek Sybiraków. Koło Ziemi Świdnickiej.

STATYSTYKI WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI
Pomimo pandemii i wprowadzonych obostrzeń w poruszaniu sie˛ i zamknie˛ciu wielu gałe˛zi gospodarki Starostwo Powiatowe w Świdnicy starało sie˛ zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców w zakresie załatwiania spraw urze˛dowych. Widać to dobitnie na podstawie statystyk
najcze˛ściej odwiedzanego wydziału w starostwie, czyli Wydziału Komunikacji.
W 2019 roku mieszkańcy zarejestrowali
16233 pojazdów, natomiast w roku ograniczeń i
pandemii, czyli 2020, rejestracji pojazdów było
15676. Różnica 557, czyli ok. 3,5%, decyzji w
skali roku, nie wydaje sie˛ wielka˛ różnica˛.
Wie˛ksza˛ różnice˛ zanotowaliśmy w wydawanych prawach jazdy. W 2019 roku wydano 3914

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ
OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ
I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Od grudnia 2020 roku w Świdnicy rozpocza˛ł
działalność nowo zakontraktowany w NFZ
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dokumentów prawa jazdy, natomiast w roku
2020 było to 3496. Różnica stanowi prawie 12%
(418 decyzji). Wie˛ksza różnica wynikać może z
ograniczeń wprowadzonych przez szkoły nauki
jazdy w doste˛pie kursantów do egzaminów i
samych kursów na prawo jazdy.
Pomimo ograniczeń, przez cały rok 2020,
staraliśmy sie˛ nie zamykać i nie odcinać od mieszkańców, zdaja˛c sobie sprawe˛, że pewne sprawy
urze˛dowe musza˛ być załatwione a zamykanie sie˛
na mieszkańców to kolejne, dodatkowe obcia˛żenia dla obywateli, którzy i tak już dotkliwie odczuli skutki lockdownu.

cia˛g dalszy na str. 8
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Akupunktura
Zielarstwo
Dermatolog
Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
œroda, pi¹tek 16.oo - 18.oo
www.akupunktura.org.pl

troczyk 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.
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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
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 ŚWIDNICKIM OŚRODKU KULTURY 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
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cia˛g dalszy ze str. 7
Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej
i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
Psychologowie i psychoterapeuci Ośrodka
oferuja˛:
◆ pełna˛ diagnostyke˛ psychologiczna˛,
◆ psychoterapie˛ indywidualna˛, grupowa˛ i rodzinna˛,
◆ wsparcie psychologiczne i środowiskowe
Oferta skierowana jest do:
Dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży obje˛tej obowia˛zkiem szkolnym
Młodzieży kształca˛cej sie˛ w szkołach ponadpodstawowych - do ich ukończenia, jednak nie
później niż do ukończenia 21 roku życia, a także
do ich rodzin i opiekunów prawnych.
Porady sa˛ bezpłatne, finansowane przez
NFZ, nie jest wymagane skierowanie.
Kontakt:
"ARS MEDICA" SP. Z O.O. , ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 03 67.

ZOSTAŃ
RODZINA˛ WSPIERAJA˛CA˛
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Świdnicy poszukuje kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny wspieraja˛cej dla rodzin przeżywaja˛cych trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawcz
ych.
Zadaniem rodziny
wspieraja˛cej nie jest
wyre˛czanie, lecz aktywna pomoc i wsparcie.
Formy pomocy moga˛
być bardzo różne, uzależnione od potrzeb rodziny, m. in. udzielanie
wskazówek dotycza˛cych sprawowania opieki i wychowania dzieci,
kształtowania i wypełniania podstawowych
ról społecznych, organizacji czasu wolnego,
pomocy w nauce, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, oraz prowadzenia
gospodarstwa domowego. Rodzina wspieraja˛c a u dziela rodzinie
wsparcia we współpracy z asystentem rodziny.
Rodzina˛ wspieraja˛ca˛ może być osoba z
bezpośredniego otoczenia dziecka (np. dalsza
rodzina, sa˛siedzi), która
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za
przeste˛pstwo umyślne.
Rodzine˛ wspieraja˛ca˛
ustanawia Prezydent
Miasta Świdnicy, po
uzyskaniu pozytywnej

opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdnicy, wydanej na podstawie
przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Pomoc rodziny wspieraja˛cej udzielana jest
nieodpłatnie. Rodzina wspieraja˛ca otrzymuje
zwrot kosztów zwia˛zanych z udzielaniem pomocy. Z rodzina˛ wspieraja˛ca˛ zawierana jest umowa,
która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów zwia˛zanych z udzielaniem
pomocy.
Szczegółowe informacje w zakresie pełnienia funkcji rodziny wspieraja˛cej udziela Dział
Pomocy Specjalistycznej MOPS przy ul. Franciszkańskiej 7, pok. 17, 18, tel. 668-188-858, 74
854-90-52, 74 854-90-59
W MDK...

KONCERT WALENTYNKOWY
Tradycyjnie Pracownia Muzyczna MDK
prowadzona przez Mirosława Jabłońskiego
przygotowała Koncert Walentynkowy. Możne
posłuchać piosenek z repertuaru Ani Wyszkoni,
Czerwonych Gitar, Heleny Majdaniec , Karin
Stanek i wielu innych. Nie zabrakło też Zespołu
gitar klasycznych, który wykonał Yesterday Beatlesów. Wysta˛pili uczestnicy Studia Piosenki :
Aurelia Winiarska, Martyna Korkiewicz, Marta
Mola˛g, Aleksandra Herbut, Wiktoria Szywała,
Aneta Jedynak, Daria Pe˛kała, JUNIORS w składzie: Maja Kielar, Ania Chudziak, Birgitta Wicińska, Franek Bielański- Mularz, Martyna Korkiewicz, Kornelia Niecia˛g, Zespół gitarowy: Eliza Górka, Aurelia Trojan, Aurelia Winiarska, We-
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ronika Waśniowska, Bastian Wiciński. Przygotował i akompaniował Mirosław Jabłoński.
Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia.
https://youtu.be/rUmPEvm5w04
Polonia informuje...

FORMA IDZIE W GÓRE˛
Nadspodziewanie łatwo piłkarze Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica poradzili sobie z Miejskim Klubem Piłkarskim
Wołów. W spotkaniu reprezentanta III ligi z
przedstawicielem IV ligi wyraźnie góra˛ byli faworyci, aplikuja˛c gościom spory bagaż straconych goli!
Uczciwie trzeba przyznać, że biało-zieloni
byli zespołem znacznie lepszym, błyskawicznie
pressowali swoich przeciwników i nie dawali im
swobody grania piłka˛. Wołowianie mieli momentami spore problemy żeby przekroczyć linie˛
środkowa˛ boiska. Wynik spotkania w 17. minucie otworzył Dorian Krakowski, a kwadrans
później podwyższył na 2:0. Jeszcze przed
przerwa˛ trzeciego gola dla świdniczan strzelił
Damian Szydziak, a gdybyśmy zachowali wie˛cej zimnej krwi w szesnastce gości, nasza
przewaga mogłaby być znacznie wie˛ksza. W
drugiej cze˛ści spotkania nie zamierzaliśmy
zwalniać tempa, a każdy z graczy chciał dać z
siebie 100% i pokazać sie˛ z jak najlepszej
strony trenerowi Jarosławowi Pedrycowi. Gospodarze zaaplikowali przyjezdnym jeszcze
cztery trafienia autorstwa Roberta Myrty, Pawła Czarnego, Szymona Tragarza i Kacpra
Osiadły. Finalnie MKS Polonia-Stal Świdnica
wygrał 7:0 z MKP Wołów, zajmuja˛cym na
półmetku sezonu szóste miejsce w rozgrywkach grupy wschodniej IV ligi. Za tydzień
świdniccy piłkarze zagraja˛ na wyjeździe z
trzecia˛ drużyna˛ wschodniej IV ligi - AKS-em
Strzegom (sobota, 20 lutego).

Polonia-Stal Świdnica - MKP Wołów
7:0 (3:0)
Polonia-Stal: Kot, Sztylka, Kasprzak, Salamon,
B. Paszkowski, Krakowski, Borowy, Diduszko,
Szydziak, Szuba, Ciupka oraz Doliński, Kozachenko, Sowa, P. Paszkowski, Trzyna, Filipczak, Tragarz, Czarny, Osiadły, Myrta.
źródło: poloniastal.swidnica.pl

NOWI GRACZE...
DAMIAN SZYDZIAK
Nowym nabytkiem świdnickiej drużyny został Damian Szydziak, który pozyskany został z
obozu ligowego rywala - Śle˛zy Wrocław na zasadzie transferu definitywnego. 31-letni pomocnik wysta˛pił w sezonie 2020/2021 w 13 meczach
wrocławskiej Śle˛zy, strzelaja˛c dwa gole (Polonia
Bytom i Górnik II Zabrze), a także rozegrał pełne
zawody w starciu 1/16 finału Pucharu Polski
przeciwko Górnikowi Łe˛czna (0:2). Na szczeblu
nowej, makroregionalej III ligi, gdzie wyste˛puje
Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica
Szydziak rozegrał ponad 100 meczów, strzelaja˛c
kilkanaście goli.
Damian jest wychowankiem Strzelinianki
Strzelin, z której przeniósł sie˛ do Śle˛zy Wrocław,
a naste˛pnie do Śla˛ska Wrocław. W sezonie
2008/2009 był podstawowym zawodnikiem drużyny wyste˛puja˛cej w Młodej Ekstraklasie, zaliczył też debiut w ekstraklasie przeciwko Górnikowi Zabrze (30 minut) i grał w Pucharze Polski
i Pucharze Ekstraklasy. Sezon później rozpocza˛ł
od kolejnego spotkania w ekstraklasie, a naste˛pnie pojedynków w Młodej Ekstraklasie Śla˛ska.
W rundzie wiosennej sezonu 2009/2010 został
zawodnikiem II ligowej
Śle˛zy Wrocław, rozgrywaja˛c 12 meczów o punkty, w tym 10 w wyjśc iow ej jedenastce.
Później był jeszcze czas
na wyste˛py w trzecioligowych zespołach Orła
Za˛bkowice Śla˛skie, Lechii Dzierżoniów, LZSu Starowice Dolne, a
ostatnio znów Śle˛ zy
Wrocław.
KORNEL CIUPKA
Ciupka rozpoczynał
swoja˛ przygode˛ w Polkowicach, a naste˛pnie
przeszedł kilka szczebli
piłki młodzieżowej w
Zagłe˛biu Lubin. Od sezonu 2017/2018 ponownie stał sie˛ zawodnikiem klubu z Polkowic.
Mimo młodego wieku
(1 9 la t) w sezonie
2018/2019 zapisał na
swoim koncie 22 mecze
na szczeblu makroregionalnej III ligi, strzelaja˛c 7 goli i wywalczaja˛c ze swoja˛ drużyna˛
cia˛g dalszy na str. 10

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 kolejnej 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
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˛
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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.
19. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail:
mbp@mbp.swidnica.pl
**********************************

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
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cia˛g dalszy ze str. 9
awans do II ligi. Później przyszedł czas na rywalizacje˛ na szczeblu centralnym. Kornel wysta˛pił
w 8 spotkaniach II ligi w mocno zwariowanym
sezonie ze wzgle˛du na pandemie˛ koronawirusa,
zaliczaja˛c trafienie przeciwko Gryfowi Wejherowo. W rundzie jesiennej aktualnego sezonu
2020/2021 udowodnił, że potrafi strzelać be˛da˛c
na wypożyczeniu w czwartoligowym Apisie Je˛drzychowice. Ciupka w rundzie jesiennej zapisał
na swoim koncie trzynaście trafień.
Młody zawodnik od samego pocza˛tku okresu przygotowawczego był do dyspozycji trenera
pierwszej drużyny MKS-u Polonia-Stal Świdnica, Jarosława Pedryca. Od samego pocza˛tku
p[okazał sie˛ z dobrej strony, a szczególnie udany
był dla niego mecz kontrolny przeciwko ligowemu rywalowi biało-zielonych - Stali Brzeg. Ciupka strzelił jednego gola i zaliczył asyste˛ przy
trafieniu Doriana Krakowskiego. Teraz oficjalnie
został już piłkarzem świdnickiego trzecioligowca. Kornela witamy oczywiście w drużynie i
czekamy na same dobre wyste˛py okraszone licznymi golami i asystami.
KACPER OSIADŁY
Kacper Osiadły to 21-letni dynamiczny
skrzydłowy posiadaja˛cy jeszcze status młodzieżowca. Od sezonu 2012/2013 systematycznie przechodził kolejne szczeble piłki dziecie˛cej i młodzieżowej w Górniku Polkowice.
W nowej, makroregionalnej III lidze zadebiutował w wieku 18 lat w starciu przeciwko
rezerwom Zagłe˛bia Lubin, Trzeba przyznać, że
był to debiut znakomity bowiem Kacper zdobył gola, a jego drużyna pokonała rezerwy
ekstraklasowca 2:1. Po zdobyciu przez polkowiczan tytułu mistrzowskiego walczył ze swoja˛ ekipa˛ na szczeblu centralnym - w rozgrywkach II ligi. Osiadły w poprzednim sezonie
2019/2020 zagrał ła˛cznie w 12 meczach na tym
szczeblu rozgrywkowym.
W tym sezonie był pocza˛tkowo wypożyczony do Sokoła Kleczew wyste˛puja˛cego w grupie
drugiej III ligi (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie). Kacper był ważnym ogniwem swojej
drużyny rozgrywaja˛c 14 spotkań, w tym 9 w
wyjściowej jedenastce, dokładaja˛c jednego gola.
Jego Sokół po rundzie jesiennej uplasował sie˛ na
12. pozycji w stawce 22 drużyn. Teraz przyszedł
czas na transfer zawodnika do Świdnicy z obozu
lidera II ligi - Górnika Polkowice. Kacper podobnie jak inni testowani piłkarze był do dyspozycji
świdnickiego szkoleniowca od samego startu
przygotowań. Nowego zawodnika witamy w biało-zielonych szeregach, życza˛c mu samych udanych wyste˛pów.
DAMIAN KASPRZAK
Damian (rocznik 2001) legitymuje sie˛ oczywiście statusem młodzieżowca i jest obrońca˛. To
wychowanek Gryfa Świdnica, który do Zagłe˛bia
przeszedł przed startem sezonu 2014/2015. Grał
tam w m.in. w I lidze wojewódzkiej trampkarzy,
a naste˛pnie centralnych ligach juniorów U-17 i
U-18. Później przyszedł czas na wyste˛py w seniorskiej drużynie rezerw wyste˛puja˛cej w rozgrywkach makroregionalnej III ligi. W barwach
naszego obecnego ligowego rywala - Zagłe˛bia II
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Lubin zadebiutował w wieku niespełna 18 lat w
maju 2019 roku przeciwko Pniówkowi Pawłowice Śla˛skie. Miedziowi wygrali tamto spotkanie
2:0, a Kasprzak rozegrał pełen dystans 90 minut. Po tym spotkaniu Damian na dobre wskoczył do składu drużyny, dokładaja˛c w tamtej
kampanii rozgrywkowej kolejne sześć spotkań
i strzelaja˛c gola Warcie Gorzów Wielkopolski.
W kolejnym sezonie wyste˛pował w rozgrywkach III ligi i Pucharu Polski. Teraz został
wypożyczony z Miedziowych do Polonii-Stali
Świdnica, gdzie be˛dzie do dyspozycji trenera
Pedryca w rundzie rewanżowej sezonu
2020/2021. Witamy Damiana w naszych szeregach i czekamy na same udane wyste˛py na
trzecioligowych boiskach.
MACIEJ DIDUSZKO
Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica prezentuje kolejnego, pia˛tego już gracza,
który w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021
doła˛cza do biało-zielonej ekipy walcza˛cej o punkty na boiskach makroregionalnej III ligi. Z
Chrobrego Głogów wyste˛puja˛cego na zapleczu
ekstraklasy do Świdnicy przenosi sie˛ Maciej Diduszko.
Niespełna 22-letni zawodnik, wystawiany w
zimie przez trenera Jarosława Pedryca w środku
pomocy jest wychowankiem Nysy Wiadrów.
Później przez chwile˛ grał jeszcze w Javorii Jawor, by w sezonie 2012/2013 przenieść sie˛ do
Zagłe˛bia Lubin. Tam wspinał sie˛ po kolejnych
szczeblach, graja˛c mie˛dzy innymi w rozgrywkach makroregionalej ligi juniorów młodszych, w fazie finałowej mistrzostw Polski juniorów młodszych i centralnej lidze juniorów starszych.
Od sezonu 2017/2018 reprezentował barwy
Chrobrego Głogów, be˛da˛c podstawowym graczem centralnej ligi juniorów starszych U-19, w
wie˛kszości pojedynków wyste˛puja˛c na boisku od
pierwszej do ostatniej minuty. W sezonie
2018/2019 był już wioda˛ca˛ postacia˛ drużyny rezerw Chrobrego Głogów, wyste˛puja˛cej w IV lidze seniorów i kończa˛c zmagania na trzeciej
pozycji w tabeli. Rozegrał wtedy 28 meczów, we
wszystkich prezentuja˛c sie˛ w wyjściowej jedenastce.
Dobra dyspozycja zaowocowała podpisaniem kontraktu z Chrobrym Głogów 15 lipca
2019 roku i wła˛czeniem piłkarza do pierwszej
drużyny wyste˛ puja˛cej w I lidze. W sezonie
2019/2020 zaliczył w sumie 10 spotkań na zapleczu ekstraklasy (5 na pełnym dystansie 90 minut), dokładaja˛c 45 minut w starciu w ramach
Pucharu Polski z Lechem Poznań. W rundzie
jesiennej sezonu 2020/2021 był wypożyczony do
obozu naszego ligowego rywala - Śle˛zy Wrocław, obecnie trzeciej siły rozgrywek. W ich barwach wysta˛pił w tym czasie w 11 meczach o
punkty i pojedynkach Pucharu Polski z Wigrami
Suwałki i Górnikiem Łe˛czna.
Teraz Maciej Diduszko wzmacnia szeregi
biało-zielonej Polonii-Stali Świdnica przechodza˛c z I-ligowego Chrobrego Głogów na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Witamy Maćka
w Świdnicy i czekamy na same udane wyste˛py
w rozgrywkach III ligi.
źródło: poloniastal.swidnica.pl

PEWNY SPARINGOWY TRIUMF
NAD LKS-EM
Pierwotnie ostatnim sparingpartnerem piłkarzy Polonii-Stali Świdnica miał być nasz rywal z
trzecioligowych boisk - Zagłe˛bie II Lubin. Ze
wzgle˛du na kiepskie warunki atmosferyczne i
niska˛ temperature˛, gospodarze z Lubina zrezyg-
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nowali z gry, ale biało-zieloni zimna sie˛ nie przestraszyli. Podopieczni Jarosława Pedryca rozegrali towarzyska˛ potyczke˛ z zaprzyjaźnionym
czwartoligowym LKS-em Bystrzyca Górna.
Pierwsze pół godziny było znakomite w wykonaniu świdniczan. Miejscowi błyskawicznie
doskakiwali do przeciwników i praktycznie nie
pozwalali im na dobre wyjść z własnej połowy.
Efektem dużej przewagi świdnickiej drużyny było trafienie Wojciecha Szuby, a naste˛pnie dwa
gole Kornela Ciupki. Później faworyci jakby
przysne˛li i stracili swój rytm. Najpierw w zupełnie niegroźnej sytuacji sprokurowali rzut karny
zamieniony na gola, a później stracili piłke˛, a
naste˛pnie gola na 3:2. W drugiej cze˛ści gry na
placu boju zameldowała sie˛ niemalże cała druga
jedenastka (z wyja˛tkiem Patryka Salamona, który grał cały mecz). Po mocnej , me˛skiej rozmowie w przerwie spotkania, wszystko wróciło do
normy. Biało-zieloni przeje˛li pełna˛ kontrole˛ nad
tym pojedynkiem . Na 4:2 strzelił najpierw Robert Myrta, a później dwa trafienia dołożył jeszcze Damian Szydziak. Finalnie skończyło sie˛
wynikiem 6:2.
Polonia-Stal Świdnica - LKS Bystrzyca Górna
6:2 (3:2)
Polonia-Stal - I połowa: B. Kot, Sztylka, Salamon, Sowa, P. Paszkowski, Szuba, Borowy,
Trzyna, Krakowski, Osiadły, Ciupka
Polonia-Stal - II połowa: Doliński, B. Paszkowski, Salamon, zawodnik testowany I, Kozachenko, zawodnik testowany II, Filipczak, Szydziak, Tragarz, Czarny, Myrta.
źródło: poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
05.02.2021r. godz. 16.05
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce podejrzenia wypa-
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lania miedzianych kabli w rejonie ulicy Cze˛stochowskiej. Skierowany na miejsce patrol
szybko zlokalizował źródło zadymienia i potwierdził zgłoszenie. Sprawca został ukarany
mandatem karnym.
06.02.2021r. godz. 14.50
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce spożywania wina
z butelki przez dwie nieletnie siedza˛ce na
ławce w Parku Centralnym. Już po chwili
zgłoszenie zostało potwierdzone przez skierowany na miejsce patrol. Faktycznie dwie
młode dziewczyny piły wino z butelki, jednak było to wino bezalkoholowe, zatem mogły spożywać taki napój, choć nazwa wydawała sie˛ podejrzana.
06.02.2021r. godz. 22.00
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał zgłoszenie od kobiety, która
twierdziła, że w rejonie ulicy Polna Droga
uciekł jej pies, czarny labrador. Patrol straży miejskiej szybko zlokalizował uciekiniera na ulicy Bohaterów Getta, gdzie właścicielka zwierze˛cia z radościa˛ odebrała go
od strażników.
09.02.2021r. godz. 12.05
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce nietrzeźwego me˛żczyzny siedza˛cego przed sklepem przy ulicy
Pułaskiego. Zgłaszaja˛ca obawiała sie˛, że
cia˛g dalszy na str. 12
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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 potrzeby realizacji spektaklu "QUI PRO QUO"
w 2017 roku.
Jak każda premiera, ta też okupiona była
cie˛żka˛ praca˛ (krew, pot i łzy). Pod koniec
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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
"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"
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"
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cia˛g dalszy ze str. 11
me˛żczyzna może zamarzna˛ć na mrozie.
Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili
zgłoszenie. Wezwano pogotowie ratunkowe.
Skrajnie wychłodzony me˛żczyzna został
przewieziony do szpitala.
10.02.2021r. godz. 0.50
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki jednej z kamienic przy Placu Grunwaldzkim. Kobiete˛
zaniepokoiły hałasy dobiegaja˛ce z klatki
schodowej. Zgłaszaja˛ca twierdziła, że ktoś
siekiera˛ ra˛bie jakieś drewno. Skierowani na
miejsce strażnicy zastali tam pracowników,
którzy na zlecenie zarza˛dcy usuwali awarie˛
elektryczna˛. Niestety prace te musiały być
dość głośne i dlatego zaniepokoiły lokatorów. Dyżurny wyjaśnił zgłaszaja˛cej przyczyne˛ tej sytuacji.
10.02.2021r. godz. 10.00
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
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zyjnego dotycza˛ce nawisów lodowych na
budynku Poczty Polskiej na Placu Grunwaldzkim. Natychmiast w tej sprawie u naczelnika poczty interweniował patrol straży. Sople zostały usunie˛te.
10.02.2021r. godz. 11.00
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od patrolu, że na budynku
Klubu Bolko na placu Grunwaldzkim znajduje sie˛ duży sopel, który wisi bezpośrednio
nad chodnikiem. Natychmiast zabezpieczono to miejsce bariera˛ i taśma˛ ostrzegawcza˛
oraz powiadomiono zarza˛dce˛ budynku. Zagrożenie szybko zostało usunie˛te.
11.02.2021r. godz. 12.43
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny w
podeszłym wieku przebywaja˛cego w okolicach sklepu przy ulicy Pułaskiego. Osoba ta
prawdopodobnie cierpi na zaniki pamie˛ci.
Skierowani na miejsce strażnicy zastali 90letniego me˛żczyzne˛, który nie był w stanie
sam wrócić do domu. Strażnicy przewieźli
go do miejsca zamieszkania, a o całej sytuacji
powiadomili syna.
***
W minionym tygodniu zrealizowano 122
interwencje.
info: SM Świdnica

www.expressem.eu

www.expressem.eu

13

GMINA ŚWIDNICA
OD 13 LUTEGO BASEN W
WITOSZOWIE DOLNYM
PONOWNIE OTWARTY
Od 12 lutego moga˛ ponownie funkcjonować
stoki narciarskie, baseny, kina i teatry przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.
Pierwsze ka˛piele w basenie w Witoszowie Dolnym zaplanowane zostały na sobote˛ 13 lutego.
Serdecznie zapraszamy w naste˛puja˛cych godzinach
Poniedziałek - pia˛tek: 6.00 22.00.
Sobota i niedziela: 11:00 - 21:00.

DOŚWIETLENIE 6 PRZEJŚĆ
DLA PIESZYCH NA DRODZE
KRAJOWEJ NR 35
Wyłoniony w ramach przetargu Zakład Robót Teletechnicznych "TELFA" Wacław Kruk,
zrealizował budowe˛ oświetlenia 6 przejść dla
pieszych w miejscowościach: Słotwina i Pszenno w cia˛gu drogi krajowej nr 35.
Zakres prac w ramach podpisanych umów
obejmuje roboty ziemne, ustawienie słupów
oświetlenia drogowego, montaż wysie˛gników i
opraw oświetleniowych, układanie rur ochronnych,
wykonanie linii napowietrznej i kablowej, montaż
przewodów uziemiaja˛cych, montaż ograniczników
przepie˛ć, przewierty sterowane pod drogami,
sprawdzenia i pomiary, uporza˛dkowanie terenu i
odtworzenie nawierzchni po robotach.
Całkowita wartość zadania to 245 631,00 zł.
Środki w całości pochodza˛ z budżetu gminy
Świdnica.

TRWA BUDOWA PIERWSZEGO,
GMINNEGO ŻŁOBKA W PSZENNIE.
W KOLEJNYM ETAPIE POWSTANA˛
POM. PRZEDSZKOLNE
Trwaja˛ prace ziemne w Pszennie przy ul.
Słonecznej, miejscu, w którym powstanie pierwszy gminny żłobek. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym powstanie parterowy obiekt żłobka, w drugim zaś, dobudowane zostanie kolejne skrzydło, w którym be˛dzie sie˛
mieściło przedszkole.
Prace zwia˛zane z budowa˛ żłobka o powierzchni 811m? maja˛ sie˛ zakończyć do 30 września 2021
roku, budowa drugiego skrzydła (przedszkola)o
powierzchni 737 m? do 31 maja 2022 roku. W
nowopowstałej placówce be˛da˛ sie˛ mieścić trzy
oddziały żłobkowe, licza˛ce po 24 dzieci. W
przedszkolu natomiast, znajdzie sie˛ miejsce dla
dwóch oddziałów licza˛cych po 25 dzieci.
Dodatkowo przy nowym obiekcie powstanie
plac zabaw, ustawione zostana˛ elementy małej architektury, wybudowany zostanie parking na 44
samochody, a także nasadzona zostanie zieleń.
Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy
Finansowej, na budowe˛ nowej placówki w latach
2020-2022 przewidziano w budżecie gminy
Świdnica kwote˛ 10,96 mln złotych, w tym dofinansowanie z naste˛puja˛cych programów:
- żłobek gminy w wysokości 3 168 000,00 zł
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021
- dodatkowe pomieszczenia przedszkolne w
kwocie 2 465 757,00 zł z Rza˛dowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

TWÓJ ePIT CZEKA NA CIEBIE
W eURZA˛D SKARBOWY
Od 15 lutego 2021 roku rozpocza˛ł sie˛ okres
rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT.
Przedsie˛biorcy moga˛ wysłać PIT poprzez system
e-Deklaracje.
Na złożenie zeznania i rozliczenie sie˛ z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021 r.
Wie˛cej informacji jak rozliczyć zeznanie podatkowe doste˛pnych na https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

NAJPOPULARNIEJSZE NAZWISKA
W POLSCE TO NOWAK,
KOWALSKI, WIŚNIEWSKI.
W GMINIE ŚWIDNICA RÓWNIEŻ
Znamy ranking najpopularniejszych nazwisk w Polsce. Najwie˛cej, bo aż 203 120 Polek
i Polaków ma na nazwisko Nowak. Co ciekawe
, jest to również najpopularniejsze nazwisko w
Czechach i Słowenii. Na drugim miejscu jest
Kowalski, a na trzecim Wiśniewski.
Kto poza Nowakiem? Oto 10 najpopularniejszych nazwisk w Polsce. Siedem z nich kończy
sie˛ na -ski, -ska.
◆ Nowak - tak na nazwisko ma 102 503 kobiet
i 100 617 me˛żczyzn
◆ Kowalska/Kowalski - nazywa sie˛ tak 69 240
Polek i 68 061 Polaków
◆ Wiśniewska/Wiśniewski - to nazwisko, które
nosi 55 329 kobiet i 54 170 me˛żczyzn
◆ Wójcik - 49 892 kobiet i 48 786 me˛żczyzn o
tym nazwisku mieszka w naszym kraju
◆ Kowalczyk - to nazwisko 49 198 kobiet i 47
992 me˛żczyzn
◆ Kamińska/Kamiński - nazywa sie˛ tak 47 703
kobiet i 46 735 me˛żczyzn
◆ Lewandowska/Lewandowski - tak na nazwisko ma 47 224 Polek i 45 363 Polaków
◆ Zielińska/Zieliński - nazywa sie˛ tak 45 555
kobiet i 44 713 me˛żczyzn
◆ Szymańska/Szymański - takie nazwisko ma
44 529 kobiet 43 499 me˛żczyzn
Na tym miejscu wśród me˛żczyzn znajduje sie˛
nazwisko Woźniak. Nazywa sie˛ tak 43 487 me˛żczyzn. Wśród kobiet, przed pania˛ Woźniak znajduje sie˛ Da˛browska - 44 204 osób.

Jakie sa˛ najpopularniejsze nazwiska w gminie Świdnica?
Okazuje sie˛ że na 17 167 zameldowanych
mieszkańców w gminie Świdnica nazwisko Nowak nosi 69 osób. 63 mieszkańców posługuje sie˛
nazwiskiem Kowalski/Kowalska. 42 osoby nosza˛ nazwisko Wiśniewski/Wiśniewska, 37 mieszkańców nazywa sie˛ Waligóra i 32 nosi nazwisko Woźniak.

STRZELNICA SPORTOWA PRZY
MUZEUM BRONI I MILITARIÓW
ORGANIZUJE NOWA˛ SEKCJE˛
STRZELECKA˛ DLA OSÓB NIEPEŁ
Strzelnica Sportowa przy Muzeum Broni i
Militariów organizuje nowa˛ sekcje˛ strzelecka˛ dla
osób niepełnosprawnych. Organizatorzy zapraszaja˛ dzieci od lat 12 jak i osoby dorosłe do
kontaktu z klubem. Chca˛ realizować stutowe cele, ale także zainteresować strzelectwem osoby
które nie musza˛ być wykluczone społecznie.
Prosimy o kontakt rodziców dzieci niepełnosprawnych jak i osoby dorosłe chca˛ce spróbować
może nowego hobby. Obiekt przystosowany jest
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada
wykwalifikowana˛ kadre˛ trenerska˛ jak i sprze˛t do
treningów. Wszystko jest bezpłatne. Jednym z
warunków jest zgoda lekarza sportowego.
Wie˛cej informacji doste˛pnych na www.strzelam.pl

W TŁUSTY CZWARTEK
NIKT NIE LICZY KALORII
W Tłusty Czwartek pa˛czki króluja˛ w cukierniach, w centrach handlowych, ale najsmaczniejsze sa˛ te własnore˛cznie wypiekane. Jak podkreślaja˛ gospodynie z Klubu Starszaka w Grodziszczu Ich sekret tkwi w składnikach i re˛cznie wyrobionym cieście, bo żaden robot nie jest w stanie
zasta˛pić sprawnej re˛ki gospodyni. Serce pa˛czka
to nadzienie, dlatego stosujemy konfitury z róży,
powidła śliwkowe i zdobimy lukrem.
Każdego roku seniorzy w gminie Świdnica
przygotowywali pyszne pa˛czki, faworki czy róże
karnawałowe. Niestety trwaja˛ca pandemia nie
pozwala na kontynuacje˛ tych pie˛knych tradycji
na świetlicach, czy w klubach seniora.
Jednak wiele gospodyń w gminie Świdnica
mówi, że takich pa˛czków przygotowanych przez
siebie w zaciszu domowym nie zasta˛pia˛ te kupione w sklepach. Zatem pomimo wielu ograniczeń
tradycja pieczenia pa˛czków w gminie Świdnica
jest kontynuowana.
W Tłusty Czwartek powinniśmy zjeść przynajmniej jednego pa˛czka, a be˛dzie to gwarancja˛
szcze˛ścia i pomyślności w kolejnym roku .
i

ŚWIDNICKI TELEFON ZAUFANIA DLA SENIORÓW
To innowacyjne rozwia˛zanie, które ma przyczynić sie˛ do wzmocnienia aktywności społecznej
osób starszych, utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej, wła˛czanie do życia społecznego. To także odpowiedź na potrzeby osamotnionych lub mniej aktywnych seniorów, którym
szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi ludźmi.
Pod numerem telefonu:

507 300 002

od poniedziałku do pia˛tku
w godzinach 10.00-13.00
dyżuruje zespół wolontariuszy
Opłata za poła˛czenie jest zgodna z cennikiem operatora
(jak na numery stacjonarne lub komórkowe)
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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 Tydzień be˛dzie bardzo pracowity.
Pojawia˛ sie˛ nowe obowia˛zki, nowe sprawy
do załatwienia. Troche˛ sie˛ tym zdenerwujesz, ale doskonale sobie ze wszystkim poradzisz. W pia˛tek spotkasz kogoś spod znaku Lwa. Sprawi Ci to ogromna˛ przyjemność. Życie rodzinne be˛dzie źródłem radości i satysfakcji.
BYK Nareszcie rozwia˛żesz swoje problemy finansowe. Nabierzesz też dystansu do
swoich niekontrolowanych wydatków. Zrozumiesz dotychczasowe błe˛dy i wycia˛gniesz z nich wnioski. Dobrze ułoża˛ sie˛ sprawy sercowe, odnowisz jaka˛ś dawna˛ znajomość. Pogra˛żaja˛c sie˛ we wspomnieniach,
nie zapominaj o teraźniejszości.
BLIŹNIE˛TA Po cie˛żkim tygodniu be˛dzie
okazja żeby odpocza˛ć. Postaraj sie˛ nie myśleć o pracy i problemach z nia˛ zwia˛zanych.
Uwage˛ skieruj na sprawy rodzinne i bliskie
sercu osoby. W sobote˛ oczekuj niespodziewanej wizyty kogoś spod znaku Wagi. Przyniesie dobra˛ nowine˛.
RAK Postaraj sie˛ nie być taki drażliwy.
Wszystko i wszyscy Cie˛ denerwuja˛. Tylko
Ty jesteś bez wad. Tak dłużej być nie może,
bo niebawem zostaniesz sam. Sprawy finansowe be˛da˛ wygla˛dały o wiele lepiej. Be˛dziesz mógł popłacić długi i spokojnie planować dalsze wydatki.

LEW Nadszedł czas, żeby zapomnieć o
dawnych urazach i wreszcie szczerze porozmawiać z bliska˛ osoba˛. Wiele jeszcze możesz
naprawić. Dokładnie wszystko przemyśl. W
sprawach zawodowych na razie bez zmian.
Trzeba be˛dzie sie˛ z tym pogodzić i czekać, aż
nasta˛pi jakieś ożywienie.
PANNA To, co dotychczas było powodem
Twoich zmartwień, pomyśnie sie˛ ułoży. Be˛-

dziesz z tego powodu bardzo szcze˛śliwy.
Odzyskasz dawny optymizm i nadzieje˛ na
przyszłość. W pracy bez zmian. Nadal staraj
sie˛ dobrze wykonywać swoje obowia˛zki.
Nie daj sie˛ nabrać na różnego rodzaju promocje i okazje.
WAGA W tym tygodniu poczujesz sie˛ zme˛czony i na nic nie be˛dziesz mieć ochoty. Postaraj sie˛ wypocza˛ć. W miłej atmosferze rodzinnej zbierz siły do dalszej pracy. Bardziej
zaufaj współpracownikom. Ze wszystkim
świetnie sobie poradza˛. Sytuacja finansowa
już wkrótce sie˛ polepszy.
SKORPION Bardzo udany tydzień. Wiele
spraw ułoży sie˛ tak, że nawet Ci sie˛ nie śniło.

Be˛dziesz dumny z jakiegoś swojego osia˛gnie˛cia lub sukcesu kogoś bliskiego. Nie goń
za wszelka˛ cene˛ za pienie˛dzmi. Zachowaj
godność. Już wkrótce Twoje problemy finansowe zostana˛ rozwia˛zane. Być może dostaniesz propozycje˛ ciekawej pracy.
STRZELEC Ktoś be˛dzie usiłował wprowadzić Cie˛ w bła˛d, aby mieć z tego jaka˛ś
korzyść. Nie ulegaj wpływom. Tylko w taki
sposób możesz odnieść sukces zawodowy.
Koniecznie zadbaj o kondycje˛ fizyczna˛.
Cia˛głe przesiadywanie w fotelu znacznie ja˛
osłabiło. Może warto wybrać sie˛ na długi
spacer.
KOZIOROŻEC Nie martw sie˛ o swojego
partnera. Świetnie sobie poradzi ze swoimi problemami. Ważne, abyś go teraz
wspierał. Brak zmian w życiu zawodowym i cia˛gła monotonia sprawia˛, że zaczniesz sie˛ rozgla˛dać za jakimś ciekawszym zaje˛ciem. Być może nadarzy sie˛
okazja do zmian. Wszystko teraz w Twoich re˛kach.
WODNIK Dobry tydzień na załatwianie
interesów. Gwiazdy be˛da˛ Ci sprzyjały w
sprawach zawodowych, przy załatwianiu
jakiś czynności urze˛dowych itp. Nie rezygnuj ze swoich marzeń. Dotychczasowe niepowodzenia nie powinny wszystkiego przekreślać. Ważne, abyś uwierzył w swoje możliwości.
RYBY Be˛dziesz miał bardzo mało czasu dla
przyjaciół. Niektórzy be˛da˛ nawet mieli do
Ciebie o to żal. Sprawy zawodowe całkowicie Cie˛ pochłona˛. Nadarzy sie˛ okazja, żeby
dodatkowo zarobić. Be˛dziesz chciał te˛ szanse˛ wykorzystać. W sprawach sercowych na
razie bez zmian. Be˛dziesz musiał iść na
kompromis.

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

