
http://www.meksa.pl


W skrócie...

ALCHEMIA TEATRALNA: SPOTKA-
NIE Z MARIĄ SEWERYN
26.11.2021, godz. 13:00
Zapraszamy na spotkanie z wybitna aktorką Ma-
rią Seweryn, które poprowadzi Mariola Mackie-
wicz! Wejściówki dostępne od 15 listopada.
Wstęp wolny (wejściówki); miejsce:
sok.com.pl/wydarzenie/alchemia-teatralna-s
potkanie-z-maria-seweryn/; organizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: "OCEAN"
26.11.2021, godz. 19:00
Alchemia teatralna przygotowuje nowy po-
kaz! Wyreżyseruje go Andrzej Błażewicz, a
wystąpią: Bożena Kuźma, Sandra Matysz-
czyk, Zuzanna Wolińska, Adam Cisek, Li-
wia Żak i Krzysztof Frączek.
Wstęp wejściówki; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - ZEW
ŚWIEBODZIN
27.11.2021, godz. 18:00
Zapowiada się sportowa "wojna". Oba ze-
społy mają zbliżony potencjał i rachunki do
wyrównania..
Wstęp 7 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAGDA-
LENĄ WOLIŃSKĄ-RIEDI
27.11.2021, godz. 11:00
Magdalena Wolińska-Riedi, jako jedna z
nielicznych kobiet, mieszkała za Spiżową
Bramą przez prawie dwadzieścia lat. Teraz
opowiada czytelnikom o tym, jak wygląda
codzienne życie w najmniejszym państwie
świata. Zdradza zaskakujące fakty i cieka-
wostki.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: Świdnicka Kuria Bi-
skupia ,MBP

WARSZTATY TWORZENIE ŚWID-
NICKICH SZOPEK BOŻONARODZE-
NIOWYCH
27.11.2021, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
zaprasza wszystkich chętnych świdniczan, a
zwłaszcza dzieci wraz z rodzicami na war-
sztaty plastyczne poświęcone tradycji Świd-
nickich Szopek Bożonarodzeniowych.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

III LIGA: 
DOMINO POLONIA ŚWIDNICA - BA-
SKET LEGNICA
28.11.2021, godz. 17:00
Pierwszy mecz rundy rewanżowej. Do
Świdnicy zawita Basket Legnica. W pier-
wszym meczu lepsi byli świdniczanie, jak
będzie tym razem?
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica
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Powiat Świdnica

OSOBY PEŁNOLETNIE MOGĄ BEZPŁATNIE
ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIW GRYPIE

Osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada będą mogły skorzystać z darmowych szczepień
przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień - nie muszą mieć recepty
na szczepionkę.

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele,
żołnierze czy seniorzy. Prawo takie od 23 listopada będą miały wszystkie osoby dorosłe - to efekt
podpisanej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowelizacji rozporządzenia w sprawie
metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022.

- Zależy nam na tym, by jak najwięcej Polaków chciało i mogło ochronić się przed grypą, dlatego
od 23 listopada rozszerzamy grupę, która będzie miała możliwość przyjęcia bezpłatnej szczepionki.
Zwiększamy także liczbę szczepionek w aptekach. To szczególnie ważne w czasie trwającej czwartej
fali pandemii COVID-19 - podkreśla szef resortu zdrowia.

Sezon grypowy zaczął się w październiku i zbiegł się z kolejną falą wzrostu zakażeń koronawi-
rusem, dlatego zdecydowaliśmy, że każdy dorosły będzie mógł zadbać dodatkowo o swoje zdrowie
- wystarczy, że zgłosi się na szczepienie do wybranego punktu szczepień - wskazuje minister zdrowia.

Zgłoszenia w dowolnym punkcie szczepień i bez recepty
Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na szczepionkę.

Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i umówią termin. Przed szczepieniem
należy wypełnić oświadczenie, a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu.

Świdnica

ZMIANY W ABONAMENTACH 
W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

Propozycje zmiany taryfy opłat abonamentowych w Strefie Płatnego Parkowania otrzymali w
formie projektu uchwały świdniccy radni. Dotyczy to podwyższenia stawek opłat za trzecie i następne
auto oraz opłat abonamentowych ogólnodostępnych okresowych i dla służb użyteczności publicznej.
Nie ulegną zmianie opłaty abonamentowe dla mieszkańców strefy za pierwsze i drugie auto .
Proponuje się także ograniczenie ilości ulic na abonamencie mieszkańca z pięciu do trzech. Nowością
jest umożliwienie ubiegania się o abonament w SPP dla mieszkańców al. Niepodległości. 

Proponowane stawki opłat abonamentowych:
◆ Abonament okresowy tygodniowy:

- na numer rejestracyjny -  80 zł z 50 zł
- na okaziciela - 100 zł z 70 zł

◆ Abonament okresowy miesięczny:
- na numer rejestracyjny - 240 zł z 120zł
- na okaziciela - 300 zł z 200zł

◆ Abonament okresowy kwartalny:
- na numer rejestracyjny - 700 zł z 300zł
- na okaziciela - 900 zł z 500zł

◆ Abonament okresowy roczny:
-  na numer rejestracyjny - 2000 zł z 700zł
-  na okaziciela - 3000 zł z 1200zł

◆ Abonament roczny w podstrefie II:  
-  na numer rejestracyjny - 1200 zł z 400zł
- na okaziciela - 2000 zł z 600zł

◆ Abonament roczny mieszkańca na adres zamieszkania;
- pierwsze auto w gospodarstwie domowym - 50 zł bez zmian
- drugie auto w gospodarstwie domowym - 70 zł bez zmian
-  trzecie i każde następne auto w gospodarstwie domowym - 700 zł z 150 zł

◆ Abonament roczny kierowcy inwalidy - 0,00 zł
◆ Abonament roczny dla osób zamieszkujących ulice w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Płatnego

Parkowania - 100 zł z 80 zł
◆ Abonament dla służb użyteczności publicznej;  

ciąg dalszy na str. 3
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S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

http://www.eldomik.pl
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"ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ"
(gala operetkowa)
28.11.2021, godz. 17:00
Ze Straussem przez Wiedeń to spotkanie z
muzyką pełne niezapomnianych wrażeń!
To także spotkanie z mistrzami opery i ope-
retki - z Puccinim, Leharem, Kalmanem
oraz królem walca - Straussem. W ten wie-
czór usłyszą Państwo utwory od lat bawiące
całe pokolenia.
Wstęp 75 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
02.12.2021, godz. 17:00
Kolejne spotkanie w ramach Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. To cykl za-
wodów sportowych dla dzieci i młodzież z
powiatu świdnickiego.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR, ŚGB, LZS Świdnica, UM
Świdnica, LOT Ks. Ś-J

WERNISAŻ WYSTAWY MALAR-
STWA A. ZUJEWICZA "HASŁO-
OBRAZY"
04.12.2021, godz. 18:00
Cykl A. Zujewicza "Hasłoobrazy" łączy ele-
menty grafiki i malarstwa. Powstaje w uni-
kalnej, a może nawet prekursorskiej, techni-
ce odbijania stemplem - wykonanym w lino-
leum - hasła literniczego, lub znaku, bezpo-
średnio na malarskim podobraziu.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW
I OSOBLIWOŚCI
05.12.2021, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu
lat gromadzi w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca tłumy świdniczan oraz przyjeż-
dżających z całego Dolnego Śląska kole-
kcjonerów, łowców okazji i miłośników
rzeczy, których w sklepach już dostać nie
można.
Wstęp wolny; miejsce:świdnicki Rynek; or-
ganizator: KSJ

www.expressem.eu

-  na numer rejestracyjny - 1200 zł z 400 zł
- na okaziciela - 2000 zł z 600 zł

◆ Koperta - zastrzeżone stanowisko postojowe dla organów wymiaru sprawiedliwości (Prokuratura,
Sąd) oraz organów porządku i ładu publicznego (Policja, Służba Więzienna, Straż Miejska), za
zastrzeżenie stanowiska postojowego - koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 5
dni - 2000 zł z 1000 zł w tygodniu (od  poniedziałku do piątku) w okresie rocznym - całodobowo.
- Propozycja podniesienia cen abonamentów ogólnodostępnych jest wynikiem wcześniejszych

zmian cen opłat jednorazowych w parkomatach. Pozwoli to na zwiększenie rotacji pojazdów.
Poddaliśmy szczegółowej analizie rozwiązania systemowy odnośnie cen abonamentów mieszkańca
przyjętych w innych miastach, w których funkcjonuje strefa płatnego parkowania. W większości z
nich abonamenty wydawane są maksymalnie na dwa auta, mocno ograniczone są także obszary ich
obowiązywania zawężając się do najbliższych dwóch ulic od miejsca zamieszkania. Tak jest na
przykład w Wałbrzychu, Opolu czy też Dzierżoniowie - uzasadnia dyrektor Wydziału Dróg i Infra-
struktury Miejskiej, Maciej Gleba. 

Świdnica

AKCJA ZIMA
Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, w sąsiedztwie marzną ludzie. Pomóżmy im w miarę

naszych możliwości. Nasza wrażliwość na drugiego człowieka i życzliwa postawa mogą uratować
komuś życie. Przekazanie informacji pracownikom służb społecznych pozwoli na zorganizowanie
pomocy, która może zapobiec tragicznym w skutkach zdarzeniom.

Informacje o osobach bezdomnych, przebywających w ogródkach działkowych, zniszczonych
budynkach bez ogrzewania, na klatkach schodowych, mieszkańcy Świdnicy mogą przekazywać,
również anonimowo, całą dobę do Straży Miejskiej pod numerem alarmowy 986. Prosimy o
reagowanie także wtedy, gdy osoby te są pod wpływem alkoholu.

Można kontaktować  się z Policją  za pomocą  aplikacji - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. W katalogu potencjalnych zgłoszeń, udostępniona jest kategoria: "Bezdomność", która pozwala
użytkownikom wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Poli-
cjanci proszą, aby wykorzystywać możliwości jakie daje nam KMZB i dodawać opisy, bo to ułatwi
szybsze dotarcie policjantów i innych służb  do osób potrzebujących.

Prosimy, by świdniczanie zwracali baczniejszą uwagę i pomagali swoim sąsiadom, jeśli mają taką
możliwość. Informacje o osobach, które nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoich potrzeb
(chodzi szczególnie o osoby starsze, samotne czy z niepełnosprawnością) proszę przekazywać w
godzinach 8.00 - 15.00 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 74 640-28-88, 74 640-28-89.

ciąg dalszy na str. 4
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  przystępuje po raz kolejny do realizacji  projektu społeczno
- socjalnego pn. "Przetrwać zimę".  Rozpoczął się on od akcji informacyjnej w formie ulotek i
plakatów. Ulotki zawierają informacje o miejscach uzyskania wsparcia dla osób bezdomnych.
Prowadzone są również regularne patrole miejsc niezamieszkałych (pustostanów, piwnic , działek,
terenów zielonych, parków, nabrzeży rzeki) przez pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Straży
Miejskiej i Policji. 

Działania pracowników socjalnych skoncentrowane są przede wszystkim na motywowaniu do
skorzystania z placówek noclegowych, zapewnianiu gorącego posiłku i ciepłej odzieży oraz obuwia,
pomoc w zapewnieniu niezbędnych leków. Zespół ds. Osób Bezdomnych przy ul. Westerplatte 47
prowadzi  punkt wydawania gorących napojów dla osób bezdomnych (od poniedziałku do piątku, w
godzinach pracy, tj. 7.30- 15.30).   

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Świdnicy z apelem o wrażliwość i reagowanie na
sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób wymagających wsparcia, narażonych na działania
niskich temperatur.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

Świdnica

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE"

Zapraszamy świdniczan zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania m.in. na wymianę źródła
ciepła, do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu "Czyste Powietrze" dla
budynków jednorodzinnych oraz pilotażu "Czyste Powietrze" dla budynków wielorodzinnych, które
odbędzie się w poniedziałek, 29 listopada 2021 r. w godzinach od 16:30 do 18:30 w sali narad Urzędu
Stanu Cywilnego przy ul. Armii Krajowej 47 w Świdnicy (I piętro).

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych założeń ww.  programów oraz
przekazanie informacji związanych z uzyskaniem dofinansowania.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego też osoby chcące wziąć udział w spotkaniu, prosimy o
zgłoszenie chęci uczestnictwa do piątku, 26 listopada pod numerem telefonu: 74/856 29 92.

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze" na stronie: 
https://www.czystepowietrze.gov.pl/
oraz 
https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/budynki-wielorodzinne-pilotaz/w_595,podstawowe-
informacje 

Świdnica

PONAD 55 MILIONÓW ZŁOTYCH NA INWESTYCJE 
Projekt budżetu Świdnicy na 2022 roku został podpisany przez prezydent miasta. Teraz trafił do

radnych. W trudnym dla samorządów czasie na same zadania inwestycje przewidziano ponad 55 mln
560 tys. zł, co stanowi 18,4% wydatków ogółem zaplanowanych na przyszły rok. 

W projekcie znajdują się m.in. następujące zadania:
◆ Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście (przebudowa śródmiejskiej przestrzeni

wewnątrz kwartałów ul. Grodzka - ul. Kotlarska, ul. Franciszkańska - ul. Marii Konopnickiej;
budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Pogodną a Osiedlem Zawiszów; przebudowa ul.
Kazimierza Wielkiego w Świdnicy w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz budowa oświet-
lenia Parku Wrocławskiego).

◆ Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej.
◆ Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy.
◆ Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim.
◆ Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych.
◆ Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382

- dokumentacja.
Miasto dokończy także rozpoczęte już inwestycje, a są to m.in.:

◆ Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - kolejny etap.
◆ Budowa wraz z przebudową ul. Gen. Władysława Sikorskiego.
◆ Przebudowa ul. Polna Droga.
◆ Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy.
◆ Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy.
◆ Przebudowa basenu letniego.

Prognozowane wydatki miasta w 2022 roku to ponad 301 mln zł, o 10 mln zł mniej, jak w tym
roku. Dochody zaplanowano na ponad 271 mln zł, czyli o prawie 27 mln zł mniej.  Niższe dochody
to efekt m.in. mniejszych wpływów z podatku PIT, ma to związek również z przekazaniem realizacji
programu "500+" do ZUS. Deficyt wyniesie ponad 30 mln zł. Uchwała budżetowa procedowana
będzie na grudniowej sesji Ray Miejskiej w Świdnicy. 

Świdnica

SESJA RADY MIEJSKIEJ
 W piątek, 26 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego rozpocznie się

XXXIV sesja Rady Miejskiej Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 7 projektów uchwał.

ŚWIDNICKA ŚRODA LITERACKA:
PAWEŁ BUCZMA (w poniedziałek)
06.12.2021, godz. 18:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na spot-
kanie z Pawłem Buczmą w ramach Świdnic-
kiej Środy Literackiej. Spotkaniu towarzyszy
tradycyjnie Turniej Jednego Wiersza.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

"WŁADYSŁAW I ANNABELLA - HI-
STORIA PEWNEGO MISIA I LALKI"
06.12.2021, godz. 17:00
Zbliża się upragniony przez wszystkich czas
Bożego Narodzenia. W sklepach trwa przed-
świąteczny szał zakupowy. Na dworze pada
śnieg. W Wigilijny dzień Święty Mikołaj wraz
ze swoim pomocnikiem Krampusem mają
mnóstwo pracy. Muszą zdążyć na czas z do-
starczeniem prezentów dla wszystkich dzieci.
Wstęp 10/15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAGDA-
LENĄ OJRZYŃSKĄ
07.12.2021, godz. 18:00
Serdecznie zapraszamy na spotkanie auto-
rskie z Magdaleną Ojrzyńską. Spotkanie
odbędzie się 7 grudnia, o godzinie 18.00,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Świdnicy.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

CZESŁAW MOZIL SOLO
09.12.2021, godz. 19:30
Niecodzienne połączenie monodramu i kon-
certu, w wykonaniu uwielbianego przez fa-
nów, polsko-duńskiego artysty, byłego juro-
ra, wiecznego marzyciela - Czesława Mozi-
la!
Wstęp 50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

II LIGA: MKS IGNERHOME VOLLEY
ŚWIDNICA - SARI ŻORY
11.12.2021, godz. 15:00
Pierwszy mecz rundy rewanżowej przed
własną publicznością. W Żorach Volley wy-
grał bez straty seta, także teraz będzie fawo-
rytem spotkania.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Volley Świdnica

I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - BÓR
OBORNIKI ŚL.
11.12.2021, godz. 18:00
Zespół z Obornik Śląskich jest jedna z rewe-
lacji rozgrywek. Szare Wilki staną przed du-
żym wyzwaniem!
Wstęp 7 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica
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Świdnica

27 LISTOPADA - MARCONI INDOOR TRIATHLON.
PŁYWALNIA NIECZYNNA!

W sobotę, 27 listopada pływalnia przy ulicy Równej będzie gościła uczestników Marconi Indoor
Triathlon Świdnica. W tym dniu obiekt będzie nieczynny.

Marconi Indoor Triathlon to wydarzenie organizowane przez klub Żelazna Świdnica, przy
współpracy ze Świdnickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Urzędem Miasta w Świdnicy. Indoor
triathlon to przeniesienie dyscyplin triathlonowych pod dach. Na uczestników czeka pływanie na
basenie 25-metrowym (10 minut), jazda na rowerze stacjonarnym (20 minut) i bieg na bieżni
elektrycznej (15 minut). Suma dystansów z trzech dyscyplin liczona będzie w kilometrach i metrach.
W etapie pływania dystans będzie mnożony razy 4, a w etapie biegu razy 2. 

Zawodnicy będą startować w falach po 5 osób. Pierwsze starty o godzinie 8.00.

***
Organizatorem głównym jest Klub Sportowy Żelazna Świdnica. Wydarzenie wpierać będzie

Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Fitness World Galeria Świdnicka,
Świdnicka Grupa Biegowa, Klub Kolarski Bike Center Atak Sport Świdnica oraz Gminny Ludowy
Klub Sportowy "Świdnica"

MARCONI Indoor Triathlon jest kolejnym wydarzeniem sportowym po RST Półmaratonie
Świdnickim, Biegu Noworocznym ZUPBADURA oraz AKYWNYCH24 - Galeria Świdnicka, w
które jako sponsor tytularny włącza się świdnicka firma.

Liczy się pokonanie najdłuższego dystansu na odcinkach: pływanie - 10 minut, rower - 20 minut,
bieżnia - 15 minut

Impreza odbędzie się w naprawdę niezwykłym miejscu - krytej pływalni Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji., Tej samej, która "zagrała" w znakomitym filmie Łukasza Palkowskiego "Najle-

III LIGA: DOMINO POLONIA ŚWID-
NICA - ZZKK ZIĘBICE
12.12.2021, godz., godz. 17:00
Ostatni w tym roku występ koszykarzy. Ry-
walem zespół z Ziębic.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica

"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
Clark. Dwóch to - co się czubią, ale lubią -
regularnie przesiaduje na ławeczce w uro-
czym parku. I choć różni ich niemal wszy-
stko, to łączy wieloletnia przyjaźń.
Wstęp 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Recenzje Muzyczne: RALPH KAMIN-
SKI - KORA
19.12.2021, godz.19:00
Koncert odbędzie się dzięki recenzjom albu-
mu Ralpha Kaminskiego pt. "Młodość", na-
grodzonym w konkursie Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych 2019.
Wstęp: 99 zł - 149 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

SYLWESTROWA STRAUSS GALA
31.12.2021, godz. 20:00
120 minut wspaniałej szampańskiej zabawy
podczas Sylwestrowej Straussgali w wyko-
naniu znakomitych artystów z Wrocławia.
Wspaniała wiedeńska muzyka w połączeniu
z pięknymi głosami, elegancją, humorem i
temperamentem scenicznym solistów śpie-
waków oraz wirtuozowskie popisy Tria In-
strumentalnego.
Wstęp 100 zł; miejsce:sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

30 listopada, wtorek godz. 18:00
Noc Sylwestrowa (1956) reż. E. Riazanow,
78 min

ciąg dalszy na str. 8
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pszy", poświęconym niezwykłym życiowym losom i drodze na szczyt legendy światowego trathlonu
Jerzego Górskiego. Dzięki temu już na starcie każdy uczestnik MARCONI Indoor Triathlon Świdnica
będzie mógł się poczuć jak prawdziwy bohater!

Świdnica

NOWY PLAC ZABAW 
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy mogą już bawić się

na nowym placu zabaw. Symbolicznego oddania uczniom do dyspozycji kolorowego i bezpiecznego
miejsca zabaw dokonali w środę, 24 listopada zastępca prezydent Świdnicy, Szymon Chojnowski

www.expressem.eu

Zgrany zespół młodych pracowników klubu
przygotowuje zabawę sylwestrową. Na nie-
szczęście kierownik klubu, towarzysz Ogur-
cow, postanawia osobiście kontrolować ich
pracę. Podczas instruktarzu Ogurcow poucza
pracowników, jak należycie i pożytecznie spę-
dzać noc Sylwestrową. Wygląda na to, że bal
zamieni się w zebranie partyjne z kilkoma
nudnymi piosenkami pomiędzy wykładami.
Ratując dobrą zabawę, młodzież postanawia
pozbyć się biurokraty-dyrektora
◆ koncepcja cyklu i prowadzenie: Natalia

Nikolska
◆ filmy wyświetlane są w języku rosyjskim

z polskimi napisami

ALCHEMIA TEATRALNA: SPOTKA-
NIE Z MARIĄ SEWERYN
26.11.2021, godz. 13:00
Wstęp wolny (wejściówki); miejsce:
sok.com.pl/wydarzenie/alchemia-teatralna
-spotkanie-z-maria-seweryn/; organizator:
ŚOK

Zapraszamy na spotkanie z Marią Seweryn,
które poprowadzi Mariola Mackiewicz!
Maria Seweryn Ś aktorka teatralna i filmo-
wa. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie,
gdy miała zaledwie cztery latka. Wystąpiła
wówczas razem z rodzicami (Krystyna Jan-
da i Andrzej Seweryn) w filmie Andrzeja
Wajdy "Dyrygent". Z kolei gdy miała 17 lat
debiutowała w "Kolejności uczuć" w reży-
serii Radosława Piwowarskiego. W 1996 r.,
za rolę w filmie "Matka swojej matki" Ro-
berta Glińskiego, otrzymała Nagrodę dla
Nadziei Polskiego Kina na Festiwalu Filmo-
wym w Gdyni. Dwa lata później Maria Se-
weryn ukończyła Akademię Teatralną w
Warszawie. W kolejnych latach wystąpiła
m.in. w takich produkcjach jak: "Pół serio"
(2000), "Gubertig" (2002), "Julia wraca do
domu" (2002), "Kasia i Tomek" (2003),
"Męskie-żeńskie" (2003-2004), "Glina"
(2004), "Wiedźmy", "Boisko bezdomnych"

8 www.expressem.eu
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oraz dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, Tadeusz Niedzielski. W uroczystości uczest-
niczyli również miejscy radni. 

- Uczniowie w komfortowych warunkach mogą rozwijać swoją aktywność fizyczną. Najważ-
niejsze jest oczywiście ich bezpieczeństwo , dlatego też projektując plac zabaw brano pod uwagę
zakup urządzeń certyfikowanych i najlepszej jakości. Barwne i estetyczne elementy mam nadzieję
sprawią, że najmłodsi uczniowie z chęcią i radością będą trenować tutaj wszystkie swoje zmysły i
pozbywać się nadmiaru energii - mówił prezydent, Szymon Chojnowski.

Wykonano plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych o powierzchni 235 m kw.
oraz częściowe jego ogrodzenie. Wśród zamontowanych urządzeń znalazły się m.in.: huśtawka,
zjeżdżalnia, sześciokąt wielofunkcyjny z linami i ścianką wspinaczkową, karuzela oraz drabinka
pozioma.

Wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze przetargu firma z Chorzowa - Grupa Saternus S.A.
Koszt inwestycji to ponad 150 tysięcy złotych. 

foto: D.Gębala/UM Świdnica

Świdnica

ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY W ŚWIDNICY
Ze środków NFOSiGW MPK Świdnica Sp. z o.o. dokupi 6 elektrobusów - po tym zakupie 1/3

autobusów komunikacji miejskiej byłaby już elektryczna - oraz 2 dodatkowe pantografy wraz z
trafostacjami zlokalizowanymi przy bardzo ważnych węzłach komunikacyjnych miasta - ul. E.Plater
i planowanym przy ul. Kolejowej za Centrum Przesiadkowym. Zajezdnia przy ul. Inżynierskiej
wzbogaci się o dodatkowe 6 stanowisk plug in do ładowania nocnego. Ponadto doświadczenia
pierwszego roku eksploatacji autobusów Volvo 7900 Electric pokazały, że dobrze mieć do dyspozycji
tzw. ładowarki mobilne mniejszej mocy, które idealnie się nadają w pracach serwisowych przy
elektrobusach.

Autobusy wraz z infrastrukturą planowane do zakupu w ramach Zielonego Transportu Publicz-
nego są warte łącznie 21 milionów złotych brutto z czego dotacja z NFOŚiGW wyniesie 11.827.500
zł,  niskooprocentowana pożyczka w wysokości 5.122.500 zł  , pozostała kwota to środki własne.
Zakończenie realizacji przypadnie na rok 2023.

Co dalej?
Miasto Świdnica i jego operator - MPK Świdnica Sp. z o.o. wraz z wyspecjalizowaną firmą

doradczą przygotowują właśnie  dokumentację niezbędną do aplikowania w II fazie Zielonego
Transportu Publicznego. Wstępne założenia przewidują dokupienie przy wsparciu NFOŚiGW 12
autobusów elektrycznych. Po zrealizowaniu tego zakupu 85% podstawowego taboru MPK Świdnica
będzie zeroemisyjne.

Prawdziwa zeroemisja

ciąg dalszy na str. 11

(2007), "Idealny facet dla mojej dziewczy-
ny" (2008), "Zwerbowana miłość" (2009),
"Koniec świata", "Dzień kobiet" (2012),
"Amok" (2017) czy "Śniegu już nigdy nie
będzie" (2020).
Maria Seweryn zagrała w wielu spektaklach
Teatru Telewizji, m.in. w: "Dziadach" w reż.
J. Englerta, "Zazdrości" w reż. K. Jandy,
"Grze Miłości i Przypadku" w reż. G. Ho-
loubka oraz w "Martwej Królewnie" w reż.
P. Łazarkiewicza. Występowała na deskach
teatrów Warszawy i Szczecina, m.in. w spe-
ktaklach w reż. Pawła Łysaka ("Shopping
and Fucking", "Ogień w głowie"), Piotra
Łazarkiewicza ("Norway. Today", "Panna
Julia", "Metoda"), Macieja Kowalewskiego
("Miss HIV", "Bomba"), Krystyny Jandy
(Opowiadania zebrane", "Lament na placu
Konstytucji", "Kobiety w sytuacji krytycz-
nej" czy "Bóg"), Krzysztofa Warlikowskie-
go ("Hamlet") czy Andrieja Konczałowskie-
go ("Król Lear"). Jej debiutem reżyserskim
był natomiast spektakl "Zaświaty czyli czy
pies ma duszę?" w Och-Teatrze.
Liczba nagród i wyróżnień świadczy o nie-
zwykłym talencie aktorki. Za rolę Nadii w
"Polaroidach" została nagrodzona na Festi-
walu Dramaturgii Współczesnej w Zabrzu.
Otrzymała również Wyróżnienie za rolę Lisy
w "Opowiadaniach zebranych" na Festiwalu
w Kaliszu. W 2006 r. odebrała nagrodę od
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W 2020 roku ze środków programu Gepard zakupione zostały dwa pierwsze autobusy elektryczne
i powstała infrastruktura do ich ładowania. Autobusy zostały dobrze przyjęte przez pasażerów, którzy
docenili ciszę panującą wewnątrz i komfort podróżowania, a w ankiecie wysoko ocenili ekologiczne
aspekty zeroemisyjnego transportu. Autobusy dobrze sprawują się na liniach miejskich , a sympatia
jaką wzbudzają objawiła się nadaniem im imion związanych z historią Świdnicy.

MPK planuje zmierzać w kolejnych latach do połączenia zerowej emisji w transporcie z
produkcją energii zielonej z OZE i innych alternatywnych zeroemisyjnych paliw - w tym wypadku
wodoru.

Jeszcze przez wiele lat w Polsce energia powstawać będzie z węgla, zatem używanie autobusów
elektrycznych przesuwa tylko miejsce emisji dwutlenku węgla i pyłów z ulic miasta na komin
elektrowni. W przyszłości w MPK planuje się uzyskiwać prąd w sposób zgodny z filozofią tzw.
zielonej energii i w kolejnych etapach inwestycyjnych, w miarę uruchamiania państwowych i
unijnych  dotacji na transformację energetyczną, będzie się pozyskiwać prąd np. z paneli fotowoltai-
cznych, które staną na terenie bazy MPK, magazynując tak pozyskaną energię pod własne potrzeby
zasilania stacji ładowania pojazdów. Kolejne zamierzenia to prąd wytwarzany poprzez własne ogniwa
wodorowe czyli własną mini elektrownię wodorową. Wodór zaś powstawać będzie w elektrolizerze
zbudowanym na terenie bazy MPK, zasilanym z farmy fotowoltaicznej, która zmieni swoją dotych-
czasową rolę zabezpieczenia energii na zasilenie pojazdów na zabezpieczenie początkowego "zielo-
nego łańcucha"  pozyskiwania i konsumowania energii. Wodór w wyniku reakcji z tlenem uwalnia
aż 143,1 MJ/kg a wskutek tej reakcji do środowiska nie trafiają żadne zanieczyszczenia, a jedynym
jej produktem ubocznym jest woda. Magazynowanie wytworzonego wodoru do użycia potem w
ogniwach jest łatwiejsze i tańsze niż magazynowanie prądu elektrycznego.

Projekt przy nieistniejącym na razie wsparciu dotacyjnym ma szanse nie tylko być bardzo
ekologiczny, bo zeroemisyjny i bezodpadowy ale wg. kalkulacji spółki również ekonomicznie
zasadny.  Plany MPK łączą zatem kilka technologii wytwarzania energii w rezultacie dając prawdzi-
wie zeroemisyjny transport, wpisując się w ten sposób w ideę ZIELONEGO ŁADU ŚWIDNICKIE-
GO.

MBP Świdnica

#czytelniaki 
22.11.2021 r., w poniedziałek odbyło się spotkanie profilaktyczne w bibliotece dla bibliotekarzy

szkolnych - "Bo książki mają supermoc". Podczas spotkania została podjęta dyskusja na temat roli
literatury w rozwiązywaniu problemów społecznych, a także roli biblioteki jako ośrodka animującego
kulturę dostępną dla wszystkich. Przybliżony został program projektu #czyteniaki, który niedawno

ciąg dalszy na str. 13

www.expressem.eu

Ministra Kultury za kreację Iriny w spekta-
klu "Miss HIV". Za rolę Cathy w "Dowo-
dzie" w reż. A. Seweryna została nominowa-
na do nagrody Warszawskie Feliksy 2008.
(biogram wg: onet.pl "Plejada").

WERNISAŻ WYSTAWY MALAR-
STWA A. ZUJEWICZA "HASŁO-
OBRAZY"
04.12.2021, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

Andrzej Zujewicz - malarz, rysownik, grafik
i fotograf. Urodził się w 1971 r. w Zabrzu.
W latach 1991-97 studiował na Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie obronił
dyplom z malarstwa, w pracowni prof. Wło-
dzimierza Kunza. Po studiach wyjechał z
Krakowa i zamieszkał w Żubrówce, na
Suwalszczyźnie. Obecnie pracuje w Suwal-
skim Ośrodku Kultury, gdzie organizuje wy-
stawy, warsztaty i prezentacje. Autor wielu
wystaw indywidualnych i uczestnik kilku-
dziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za
granicą, m.in. w: Holandii, Macedonii i na
Litwie oraz kurator wielu zbiorowych wy-
staw suwalskich artystów. Tworzy zazwy-
czaj duże cykle malarskie, liczące po kilka-
dziesiąt prac: Ptaki, Zwierzęta domowe, Śla-
dy życia, Człowiek i Notatnik osobisty. W
swojej twórczości odnosi się często do czło-
wieka, ale także inspirują go zwierzęta, na-
turalne zjawiska przyrodnicze, żywioły i co-
dzienność. To, co jest powtarzalne, cyklicz-
ne, ziemskie, lub nieziemskie. Źródłem na-
tchnienia jest jego własne życie; często ma-
luje autoportrety. Ostatni cykl "Hasłoobra-
zy" łączy elementy grafiki i malarstwa. Po-
wstaje w unikalnej, a może nawet prekursor-
skiej, technice odbijania stemplem - wyko-
nanym w linoleum - hasła literniczego, lub
znaku, bezpośrednio na malarskim podobra-
ziu. Ciągle eksperymentuje; tworzy kompo-
zycje czasem op-artowskie, abstrakcyjne,
lub łączy je z realnymi elementami.
Wystawa "HASŁOOBRAZY" powstała z
prac głównie z tego cyklu i przygotowana
została do prezentacji w Świdnickim Ośrod-
ku Kultury we współpracy z Agencją Zegart.
Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zostanie
ono zorganizowane zgodnie z obowiązują-
cymi wytycznymi sanitarnymi.

"WŁADYSŁAW I ANNABELLA - HI-
STORIA PEWNEGO MISIA I LALKI"
06.12.2021, godz. 17:00
Wstęp 10/15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Zbliża się upragniony przez wszystkich czas
Bożego Narodzenia. W sklepach trwa przed-
świąteczny szał zakupowy. Na dworze pada
śnieg. W Wigilijny dzień Święty Mikołaj
wraz ze swoim pomocnikiem Krampusem
mają mnóstwo pracy. Muszą zdążyć na czas
z dostarczeniem prezentów dla wszystkich
dzieci.
Jednakże przez śnieżną zawieruchę Kram-
pus wypada z sań. Jego nieoczekiwane po-
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wystartował w naszej bibliotece. Celem akcji jest pokazanie, że wizyta w bibliotece może być
wspaniałą przygodą, a na książki nigdy nie jest za wcześnie. Bo wspólnie tworzymy modę na czytanie!

foto: MBP Świdnica

MBP Świdnica

WARSZTATY PISARSKIE 
18 listopada odbyły się warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską w Miejskiej

Bibliotece Publicznej. Grupa szykuje się już do kolejnej publikacji, czyli kończącej rok pracy
antologii. Będzie to już trzeci tom "Drugiego piętra", łączący poetów i prozaików.

Podczas ostatnich warsztatów część osób prezentowała swoje teksty, które na następnych
warsztatach zostaną omówione i poddane autoredakcji.

MBP Świdnica

AMAZONKI W OBIEKTYWIE
W przestrzeni Miejskiej Biblioteki Publicznej zaistniała wystawa fotograficzna "Amazonki w

obiektywie".
Wystawa powstała w ramach projektu "Rak nie pyta o wiek". Jego współtwórcami są - inicjatorka

przedsięwzięcia i członkini Świdnickiego Stowarzyszenia Amazonki - Katarzyna Legiejew oraz
fotografowie Katarzyna i Piotr Ziemianowicz z "Mocno Fotografia".

Wystawa przedstawia 13 zdjęć, których bohaterkami stały się mieszkanki Świdnicy, Dzierżonio-
wa i Bielawy - amazonki.

Ze zdjęć prezentowanych na wystawie powstał kalendarz na rok 2022, z którego dochód ze
sprzedaży przeznaczony zostanie na działalność świdnickich Amazonek. Kalendarze można zakupić
w Świdnickim Stowarzyszeniu Amazonki.

foto: MBP Świdnica

Muzeum Świdnica

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz Lokalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świdnicko -

Jaworskie" zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Walory turystyczne, historyczne
i przyrodnicze Świdnicy oraz powiatu świdnickiego". Tegoroczna edycja konkursu na najlepsze
fotografie przedstawiające piękno ziemi świdnickiej rozpocznie się 25 listopada, a ostatnim dniem
na dostarczenie wykonanych prac będzie czwartek 16 grudnia. Uczestnikami konkursu mogą być
jedynie uczniowie świdnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wydrukowane prace o
wymiarach A-4, w formacie poziomym, należy składać wraz z wypełnionym formularzem zgłosze-
niowym w Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica, od wtorku do piątku, w godz.:
10:00 - 16:00, w soboty i niedziele w godz. 11:00 - 17:00 lub w Wieży Ratuszowej, od wtorku do
niedzieli, w godzinach: 10:00 - 18:00.

  Celem konkursu jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania młodzieży walorami
turystyczno - krajoznawczymi oraz historycznymi powiatu świdnickiego, a także rozwijanie poczucia
przynależności do społeczności lokalnej naszej "małej Ojczyzny".

 Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie, która
odbędzie się wewnątrz Wieży Ratuszowej w styczniu przyszłego roku.

Poniżej do pobrania pelna treść regulaminu oraz karta zgłoszeniowa:

◆ Regulamin str. 1
http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2021/REGULAMIN_STR_1.jpg

◆ Regulamin str. 2
http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2021/REGULAMIN_STR_2.jpg

◆ Karta zgłoszeniowa
http://muzeum-kupiectwa.pl/uploads/images/2021/KARTA_ZG%C5%81OSZENIOWA.jpg
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jawienie się w jednym ze sklepów z zaba-
wkami, w którym pracują do późna tajemni-
czy, poczciwy Stróż i zrzędliwa Sprząta-
czka, wywoła lawinę niezwykłych zdarzeń.
To tutaj między innymi rozstrzygnie się los
zapomnianych zabawek: baletnicy Annabel-
li - delikatnej lalki z porcelany oraz Włady-
sława, dzielnego pluszowego misia bez jed-
nego ucha.
Prosta historia misia i lalki staje się przedsta-
wieniem uniwersalnym, które opowiada o
marzeniach, tęsknocie za lepszym życiem,
przyjaźni, dobru czy uszczęśliwianiu in-
nych. Kameralną atmosferę spektaklu two-
rzą trójka aktorów oraz scenografia ograni-
czająca się do przestrzeni sklepu z zabawka-
mi. Inscenizacja wzbogacona jest o różne
środki teatru formy, jak m.in. lalki stolikowe
i cieniowe.
scenariusz i reżyseria: Zuzanna Mukoid
scenografia i kostiumy: Barbara Szymczak
muzyka: Aleksandra Socewicz
obsada:
Anna Jezierska - Annabella, Sprzątaczka
Filip Niżyński - Krampus
Paweł Pawlik - Władysław, Stróż
publiczność: 3+
Spektakl Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu.

CZESŁAW MOZIL SOLO
09.12.2021, godz. 19:30
Wstęp 50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Niecodzienne połączenie monodramu i kon-
certu, w wykonaniu uwielbianego przez fa-
nów, polsko-duńskiego artysty, byłego juro-
ra, wiecznego marzyciela - Czesława Mozi-
la!
W programie są piosenki z nowej płyty
#IDEOLOGIAMOZILA", która ma swoją
premierę 19 listopada, a także piosenki stare,
zarówno te bardziej jak i mniej znane.
Przewrotna, bardzo zabawna, muzyczno-li-
ryczna podróż, w którą wkomponowane są
największe hity artysty. Wyjdźcie z domu!
Nie możecie tego przegapić!
#IDEOLOGIAMOZILA" to album bardzo
osobisty, zbiór obserwacji świata, ale i naj-
bliższego otoczenia. To zamknięty w 11 pio-
senkach manifest ważnych dla Czesława
Mozila spraw i wartości, które podzielają
również obecni na płycie goście. Piosenka Z
miłości" opowiada o przemocy domowej,
Hania Rani subtelnie zagrała tutaj na naj-
głębszych emocjach. To nasze coś" to świa-
doma decyzja nieposiadania dzieci, a Dzień,
w którym uśmiech znikł" to opowieść o
ogromnej odpowiedzialności, jaka w tej
chwili ciąży na naszym społeczeństwie. Mi-
chał Sławecki, światowej klasy kontratenor,
podjął się zaśpiewania partii oprawcy, czego
efekt jest zniewalający. Stanisław Soyka w
Pan tu nie stał" zgodził się zostać przedsta-
wicielem pokolenia, które nie chce zrozu-
mieć młodszej generacji, a Czadoman w Au-
torytecie" pięknie wyśpiewał hymn o wszy-
stkich nieomylnych" krytykach muzycz-
nych.
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OSiR Świdnica

MINIPIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCÓW (klasy 5-6 SP) 
Młodzi koszykarze z SP 6 w Świdnicy zdominowali zawody Minipiłki koszykowej klas 5-6

rozgrywanej w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022". W piątek 19 listopada w Hali
Zawiszów przy SP 1 w Świdnicy zgromadziło się sześć zespołów reprezentujących świdnickie
podstawówki by rywalizować w minikoszykówce. Rozstawione do dwóch grup drużyny najpierw

grały mecze eliminacyjne systemem każdy z każdym. Z grup po dwie najlepsze reprezentacje
przechodziły do finałów gdzie walczyły dalej z zespołami z przeciwnej grupy. Zawodnicy SP 6 od
początku pokazali, że są faworytami turnieju. W eliminacjach pokonali najpierw drużyny SP
Społeczna i SP 8, natomiast w finałach SP 1 i SP 4. We wszystkich meczach tracili maksymalnie 2-3
punkty. W takiej sytuacji pozostałe drużyny mogły tylko walczyć o dalsze stopnie na podium. Po
bardzo wyrównanych meczach drugie miejsce zajęli koszykarze z SP 8, którzy tylko jednym punktem
najpierw pokonali chłopców z SP 1 by w spotkaniu decydującym o drugim miejscu również jednym
punktem wygrać z SP 4. Minipiłka koszykowa klas 5-6 jest rozgrywana według ustalonych zasad,
tak aby mogło w niej rywalizować więcej zawodników. Najpierw w pierwszej kwarcie gra pierwsza

ciąg dalszy na str. 16
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"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Wstęp 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

"Ławeczka w słońcu" najnowsza komedia w
amerykańskim stylu.
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
Clark.
Dwóch to - co się czubią, ale lubią - regular-
nie przesiaduje na ławeczce w uroczym par-
ku. I choć różni ich niemal wszystko, to
łączy wieloletnia przyjaźń. Szorstkie relacje
Harolda i Alfreda są źródłem przekomicz-
nych scen i zabawnych puent. Jeden to roz-
memłany księgowy, który na wszystko na-
rzeka, drugi - podstarzały lowelas kochający
życie. Obaj marzą, by jakiś promyk słońca
odmienił ich los, więc kiedy pewnego dnia
na ławeczkę przysiada się Adrienne, w face-
tów wstępuje nowy duch. Adrienne tryska
energią i pomysłami, wprowadza ożywczy
ferment i burzy skostniały system. Czy zo-
stanie z nimi na dłużej?
Ta serdeczna komedia z happy endem jest
radosną opowieścią o życiu i sposobach jego
smakowania.
W naszym przedstawieniu z humorem i
wdziękiem wybitni aktorzy.



piątka uczniów, następnie w drugiej kwarcie gra druga piątka. W trzeciej i czwartej kwarcie może
już grać dowolny skład. Na zakończenie turnieju organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji,
przygotował pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni zostali też najlepsi zawodnicy: Filip
Dobkiewicz (SP 1), Stanisław Stramek (SP 4), Wiktor Duda (SP 6), Marcel Dobrowolski (SP 8), Jacek
Wiśniowksi (SP 315), Gracjan Chachoń (SP Społeczna).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
1. SP 6 - 10 pkt.
2. SP 8 - 8 pkt.
3. SP 1 - 7 pkt.
4. SP 4 - 6 pkt.
5. SP Społeczna - 5 pkt.
6. SP 315 - 4 pkt

fot: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

GRAD GOLI W OLEŚNICY!
Po najwyższe zwycięstwo w  sezonie 2021/2022 sięgnęli piłkarze IgnerHome Polonii-Stali

Świdnica,  którzy rozbili w pył na wyjeździe beniaminka grupy wschodniej IV ligi.  Biało-zieloni
zrehabilitowali się za zgubione punkty na własnym terenie i  w rewanżu ograli Pogoń Oleśnica aż
8:0!

Spotkanie nie miało większej historii,  od samego początku olbrzymią przewagę posiadali
podopieczni Grzegorza  Borowego, którzy starali się nie wypuszczać rywali z własnej połowy.  Poza
niewielkimi wyjątkami ta sztuka udała nam się perfekcyjnie. Już w  6. minucie z rzutu rożnego
dośrodkował na długi słupek Wojciech Szuba, a  receptę na golkipera oleśniczan znalazł Edil de Souza
Barros. Po chwili  rywale stworzyli sobie najlepszą okazję w meczu. Zawodnik Pogoni  znalazł się
w sytuacji sam na sam z Kacprem Szczepaniukiem, lecz  futbolówka po palcach naszego golkipera
wylądowała jedynie na słupku  świdnickiej bramki. Odpowiedź biało-zielonych była jednak zabójcza.
Szymon Tragarz kilkadziesiąt sekund później dograł do Roberta Myrty ,  który świetnie zdołał się
odwrócić i wpakować piłkę do sieci.  Świdniczanie nie chcieli powtórki z pierwszego meczu (też

było 2:0, lecz  finalnie skończyło się rezultatem
2:2) i mieli chrapkę na kolejne gole.  W 25.
minucie wyszliśmy na trzybramkowe prowadze-
nie, lecz same  okoliczności sprawiają, że wyso-
kich not za tą interwencję bramkarzowi  Pogoni
wystawić nie można. Patryk Paszkowski posłał
piłkę w pole karne  rywali z około 40 metrów, ta
zaliczyła kozioł i zaskoczyła golkipera ,  który
wyraźnie zlekceważył tę sytuację. Tuż przed
końcem pierwszej  odsłony panowie Tragarz i
Myrta zamienili się rolami. Tym razem  asysto-
wał ten drugi, a Szymon wpadł w pole karne i
pewnym uderzeniem  podwyższył wynik meczu.

Po zmianie stron nie zamierzaliśmy  zwal-
niać tempa, wykorzystaliśmy limit sześciu zmian
i wszyscy dołożyli  swoją cegiełkę do tego trium-
fu. Swoje kolejne szanse dostali młodzi  piłkarze
jak Kacper Pasek (rocznik 2002), Tomasz Trzyna
(2002), Miłosz  Ilski (2004) i Paweł Michta
(2004). Był też moment na absolutne debiuty w
pierwszej drużyny świdnickiego klubu. Blisko
pół godziny gry dostali od  szkoleniowca dwa
16-latkowie z drużyny juniorów młodszych -
Emil Gliwa i  Emil Migas, którzy bez respektu
weszli na boisku i rywalizowali na  poziomie
piłki seniorskiej. Druga połowa rozpoczęła się od
fantastycznego uderzenia z dystansu autorstwa
Wojciecha Szuby, po którym  bramkarz przeciw-
ników był zmuszony do kapitulacji. W 61. minu-
cie znów w  jednej z ról głównych wystąpił Szu-
ba, który zacentrował piłkę z rzutu  rożnego, a
głową na 6:0 trafił Robert Myrta. Trzy minuty
później było  już 7:0. Patryk Paszkowski znako-
micie dograł do wbiegającego w pole  karne
Grzegorza Zygadło, który podcinką posłał piłkę
nad interweniującym  golkiperem Pogoni. Re-
zultat na 8:0 ustalił Patryk Paszkowski z rzutu 
karnego podyktowanego za faul na Szymonie
Tragarzu. Warto dodać, że to  trzeci z rzędu mecz
z golem świdnickiego obrońcy, który zaliczył
łącznie  cztery trafienia w trzech ostatnio roze-
granych bojach.

Drużyna IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica
zwyciężyła 8:0 i bardzo efektownie zakończyła
zmagania w 2021  roku. Rozegraliśmy 16 poje-
dynków o ligowe punkty, notując 13 wygranych,
2  remisy i 1 porażkę. Bilans 41 punktów daje
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Grażyna Barszczewska / Adrienne/ Sylwe-
ster Maciejewski / Harold / i Wojciech Wy-
socki / Alfred

Recenzje Muzyczne: RALPH KAMIN-
SKI - KORA
19.12.2021, godz.19:00
Wstęp: 99 zł - 149 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

Koncert odbędzie się dzięki recenzjom albu-
mu Ralpha Kaminskiego pt. "Młodość", na-
grodzonym w konkursie Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych 2019:
Adrian Holecki - "Młodość" idzie po swoje
Róża Krawczyk - Spacer po lesie "Młodo-
ści"
15 października 2021 r. ukazała się nowa
płyta Ralpha Kaminskiego zatytułowana
"KORA". Ralph sięgnął po ponadczasową
twórczość Kory i grupy Maanam, przepusz-
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nam pewną drugą pozycję w  tabeli grupy wschodniej IV ligi. Tracimy obecnie 7 "oczek" do
prowadzącej Lechii Dzierżoniów i mamy obecnie 9 punktów zapasu nad  trzecim Słowianinem
Wolibórz. Warto odnotować, że mamy średnio powyżej  2,5 gola strzelonego na mecz i 0,9 straco-
nego. Na tle rywali dysponujemy  bardzo młodą kadrą, dajemy szansę gry wychowankom, a jesienią
na boisku  w drużynie seniorskiej swoje okazje dostało aż 25 biało-zielonych  zawodników. To bardzo
dobry rezultat pokazujący głębię składu i  perspektywy na przyszłość.

Pogoń Oleśnica - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 0:8 (0:4)
Skład: Szczepaniuk,  Paszkowski, Barros (62’ Ilski), Salamon, Sowa, Kusio (54’ Trzyna),  Białas
(46’ Pasek), Szuba (66’ Gliwa), Zygadło (66’ Migas), Tragarz,  Myrta (62’ Michta).

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

BIAŁO-ZIELONE ORLIKI TRZECIE W ŁODZI
Z bardzo dobrym rezultatem z trzydniowego turnieju organizowanego w Łodzi wróciła młoda

drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z rocznika 2012. Walka była zacięta, obsada bardzo
mocna, a nasi piłkarze finiszowali ostatecznie na trzeciej lokacie!

- Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. W zdecydowanej większości rywalizowaliśmy z
drużynami, z którymi nie mieliśmy przyjemności jeszcze walczyć w przeróżnych turniejach. Wielkie
brawa dla chłopaków, którzy po pierwszych dwóch porażkach nie poddali się. Z mojej perspektywy
oprócz naszego pierwszego meczu rozgrywanego z ŁKS-em Łódź, który tym razem był poza
zasięgiem pozostałych zespołów uczestniczących w tym turnieju, w pozostałych pojedynkach

byliśmy drużyną prowadzącą grę i przeważającą piłkarsko. Cieszę się, że chłopaki wykonywali
wszystkie założenia nad którymi pracujemy na co dzień podczas treningów - komentuje trener Andrii
Kozachenko. 

Rywalizacja toczyła się systemem każdy z każdym, a każda z drużyn w trakcie trzech dni (19-21
listopada) rozegrała dziewięć pojedynków. Finalnie na najwyższym stopniu podium zasłużenie
uplasowała się pierwsza ekipa ŁKS-u Łódź, która wyprzedziła Legionovię II Legionowo i IgnerHome
Polonię-Stal Świdnica. 
Szczegółowe wyniki:

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - ŁKS I Łódź 1:8 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - ŁKS II Łódź 0:1 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Talent II Białystok 5:3 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Bumerang Wrocław 5:1 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Legionovia I Legionowo 3:3 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Talent I Białystok 8:0 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Hattrick Białystok 6:0 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Pogoń Siedlce 6:0 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Legionovia II Legionowo 2:5

Klasyfikacja końcowa:
1. ŁKS I Łódź
2. Legionovia II Legionowo
3. IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
4. ŁKS II Łódź
5. Pogoń Siedlce 
6. Legionovia I Legionowo 
7. Bumerang Wrocław 
8. Talent II Białystok 
9. Talent I Białystok 
10. Hattrick Białystok
Skład IgnerHome Polonii-Stali Świdnica: Stanisław Marciniszyn, Tomasz Antoniuk, Bartłomiej
Kołakowski, Borys Święcicki, Kamil Ulfik, Franciszek Folkman, Kacper Krawczyk, Kacper
Mielnik, Dominik Pyka, Michał Sidor.

tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl
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czając ją przez filtr intymności. Utwory zy-
skały nie tylko nowe aranżacje, ale także
dzięki swoistej dekonstrukcji dokonanej
przez artystę, udało się z nich wydobyć nowe
tropy i znaczenia. Na krążku znajdziemy
zarówno ponadczasowe przeboje, jak choć-
by "Wyjątkowo zimny maj" czy "Po prostu
bądź", jak i piosenki mniej znane. Zdecydo-
wanie nie jest to typowy cover album.
Ralph o płycie: "Od dawna moim marze-
niem było zmierzenie się z piosenkami ze-
społu Maanam i tym samym uczczenie pa-
mięci oraz oddanie hołdu Korze. To pier-
wszy projekt, w którym sięgam po repertuar
innego artysty. Piosenki Kory są mi ogrom-
nie bliskie - album "Róża" był pierwszym,
którego słuchałem w wieku 4 lat, leżąc na
dywanie i odtwarzając w kółko kasetę. "KO-
RA" to opowieść o tęsknocie i głodzie miło-
ści. Wybrane utwory odzwierciedlają na-
stroje dzisiejszych czasów."
Główną inspiracją powstania albumu był
koncert-spektakl "KORA", który Ralph za-
prezentował na tegorocznym Przeglądzie
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
W pracy przy aranżacjach oraz podczas na-
grań w studio, towarzyszyli Ralphowi zna-
komici muzycy: Bartek Wąsik (fortepian,
wokale), Michał Pepol (wiolonczela, woka-
le), Wawrzyniec Topa (bas, skrzypce, woka-
le), Paweł Izdebski (gitara, wokale) Wiktoria
Bialic (perkusja, wokale). Nagrania zostały
zrealizowane na tzw. setkę, dzięki czemu
udało się zachować koncertową energię.

SONORI ENSEMBLE: KONCERT
KARNAWAŁOWY
09.01.2022, godz. 18:00
Wstęp: 70/60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Karnawałowa podróż muzyczna północ-południe,
wschód-zachód to przebojowy program muzyki
operowej i klasycznej z różnych stron świata!
W programie koncertu spotkają się cztery różne
żywioły muzyczne. Zapraszamy na mroźną, su-
rową północ Europy, odmalowaną w skandyna-
wskiej muzyce scenicznej Edvarda Griega i tra-
dycyjnej fińskiej "Polki Ewy"!. Wprost z półno-
cy przeniesiemy Państwa na gorące, żywiołowe,
pulsujące tanecznymi rytmami południe Euro-
py. Złote lata włoskiego bel canta przypomną

komediowe, żartobliwe sceny z oper Gioacchi-
no Rossiniego ("Kopciuszek"), zaś nieposkro-
miony hiszpański charakter zagości w scenach z
opery "Carmen" Georgesa Bizeta. Drugą część
koncertu wypełni konfrontacja nasyconej uczu-
ciowością muzyki rosyjskiej z przebojowym
amerykańskim, rewiowym show prosto z Broad-
wayu. Usłyszą Państwo sceny zbiorowe z oper
Aleksandra Borodina ("Tańce połowieckie" z
opery "Kniaź Igor"), Piotra Czajkowskiego
(scena na balu z opery "Eugeniusz Oniegin") i
Sergiusza Rachmaninowa (chór z opery "Ale-
ko"), a na finał standardy jazzowe Georgea
Gershwina oraz ulubione przeboje amerykań-
skie.
Ten wyjątkowy wieczór spędzą Państwo w towa-
rzystwie sześciu śpiewaków operowych, znako-
mitych solistów z Pragi, Krakowa i Wrocławia.
Serdecznie zapraszamy w tę niepowtarzalną mu-
zyczną podróż na cztery strony świata! Program
pochodzi z debiutanckiej płyty zespołu!
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Polonia Stal Świdnica

JESIEŃ NA 5+
Zakończyła się bardzo pracowita  runda je-

sienna dla młodzików IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica. Pierwsza  biało-zielona drużyna pro-
wadzona przez trenerów Mariusza Krupczaka i
Szymona Krupczaka wygrała dziś na wyjeździe
z Łużycami Lubań i została  trzecią siłą I ligi
wojewódzkiej młodzików, czyli tym samym
trzecim  zespołem na terenie naszego wojewódz-
twa!

Nasi młodzi piłkarze uplasowali się  jedynie
za plecami Śląska Wrocław i Parasola Wrocław,
czyli aktualnych,  halowych mistrzów Polski,
odpowiednio rocznika 2009 i 2010. Za naszymi
plecami uplasowało się pięć zespołów z I ligi
wojewódzkiej, a także  kilkaset drużyn rywalizu-
jących na co dzień w niższych klasach  rozgry-
wkowych na terenie naszego województwa (II
ligi wojewódzkie,  III-VII ligi okręgowe). To
pokazuje jakim wyzwaniem jest sama  rywalizacja na szczeblu piłkarskich lig dolnośląskich, a co dopiero  ukończenie tej walki na podium.

Przed startem spotkania w Lubaniu  było wiadomo, że biało-zieloni muszą wygrać, jeśli chcą znaleźć się na  trzecim stopniu podium
dolnośląskiego czempionatu. Plan wykonali i po  dwóch golach Krystiana Monicy i jednym trafieniu Filipa Zwierzyny  pokonali miejscowych
3:0. - Jeśli chodzi o ostatni mecz z Łużycami,  to był on bardzo średni w naszym wykonaniu. Było dużo dobrych momentów,  ale tez i sporo
chaotycznych fragmentów w naszym wykonaniu. Niemniej  jednak cieszymy się z wygranej - podsumowuje trener świdnickiej drużyny, Mariusz
Krupczak.

- Jeśli chodzi o cały sezon - rundę  jesienną, to uważam że zasłużyliśmy na ocenę 5+ Chłopakom należą się  brawa za postawę na boisku. Odeszła
cała drużyna 2008 i tak naprawdę  tworzyliśmy, budowaliśmy nasze zespoły na nowo, bo zostało tylko kilka  nazwisk z poprzedniego roku. Celem w
lidze dolnośląskiej było  utrzymanie, ale i przede wszystkim dobra gra w piłkę. Uważam, że oba  cele zrealizowaliśmy dzięki zaangażowaniu i ciężkiej
pracy chłopaków. W I  lidze uplasowaliśmy się na podium. W niższych ligach awansowaliśmy z  III do II ligi dolnośląskiej więc na wiosnę chłopcy będą
mieć szansę  rozwoju na wyższym poziomie. W IV lidze grali najmłodsi i dostali sporo  minut, co zaprocentuje na wiosnę i jesień 2022 roku. Przed nami
jednak  schody, bo wiosna będzie dużo trudniejsza. Postaramy się do rozgrywek  przygotować jak najlepiej, ale cel się nie zmieni i będziemy podobnie
jak na wiosnę walczyć o utrzymanie I ligi II ligi wojewódzkiej dla  miasta Świdnica oraz rozwijanie indywidualnych umiejętności naszych  zawodników
- wyznaje trener Mariusz Krupczak.

Wiosną 2022 roku biało-zieloni będą  mieć swoich przedstawicieli w dwóch najwyższych dolnośląskich klasach  rozgrywkowych, a to już jest
fantastycznym sukcesem, ale i niełatwym  zadaniem. IgnerHome Polonia-Stal Świdnica już myśli o przygotowaniach do  drugiej części sezonu
2021/2022. - W okresie przygotowawczym  zadbaliśmy o atrakcyjnych sparingpartnerów (Zagłębie Lubin , Lech Poznań,  Akademia Macieja
Murawskiego Zielona Góra, Parasol Wrocław, Ślęza  Wrocław), a na nasz Memoriał Piłkarski poświęcony Grzesiowi Solarzowi  przyjadą ciekawe
drużyny, więc wierzę, że jeśli będziemy ciężko  pracować, to zrobimy kolejny krok do przodu. Ja ze swojej strony  dziękuję rodzicom naszych
zawodników za zaangażowanie i pomoc bo też  dzięki nim chłopcy stanęli na wysokości zadania. Wszystkich chętnych  zawodników z roczników 2009,
2010 i 2011, którzy chcą spróbować swoich  sił w I i II lidze dolnośląskiej zapraszamy na treningi otwarte w każdy  wtorek o godz. 18.30 na stadion
OSiR (boisko ze sztuczną nawierzchnią - telefon kontaktowy 606-304-012) - dodaje Mariusz Krupczak.

Łużyce Lubań - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 0:3 

Skład: Oleś, Sikora,  Hajduga, Duda, Zienkiewicz, Stelmach, Dudek, Zwierzyna, Waśniowski,  Monica, Orzechowski, Maliszewski, Zawada, Nada,
Ungurian.

tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Powiat Świdnica

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA
18 listopada 2021 r. obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Inicjatywa ta powstała

w Stanach Zjednoczonych, kiedy to dziennikarz Lynn Smith zaapelował do czytelników swojej
gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. Do Polski inicjatywa trafiła w 1991 roku, więc
obchodzimy jej okrągłą, 30 rocznicę.

W najnowszym raporcie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że w Polsce papierosy
pali 23,7 proc. społeczeństwa powyżej 15. roku życia. Na świecie, spośród 8 milionów zgonów
rocznie przypisywanych paleniu papierosów, aż 1,9 miliona notowanych jest wskutek chorób serca
u palaczy.

Wśród problemów zdrowotnych przyczynowo związanych z paleniem tytoniu wymienia się:
choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego i inne.

Trzy wielkie grupy chorobowe występujące prawie wyłącznie u palaczy papierosów to: rak płuca,
przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) oraz zawał serca przed 50 r.ż.

Rzucenie palenia może być trudne, zwłaszcza w obliczu dodatkowego stresu społecznego
i gospodarczego, który nastąpił w wyniku pandemii, ale jest wiele powodów, aby rzucić palenie.
Korzyści z rzucenia palenia są niemal natychmiastowe. Już po 20 minutach rzucenia palenia spada tętno. W ciągu 12 godzin poziom tlenku węgla

we krwi spada do normy. W ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i czynność płuc. W ciągu 1-9 miesięcy ustępuje kaszel i duszność. Po 5-15 latach
ryzyko udaru zmniejsza się do poziomu osoby niepalącej. Po 10 latach śmiertelność z powodu raka płuc jest o połowę niższa niż wśród palaczy. Po 15
latach ryzyko choroby serca jest takie, jak u niepalących.

Gdy palacz nie rzuca nałogu
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W ostatnich latach obok papierosów na rynku pojawiły się tzw. bezdymne produkty nikotynowe, które w zamyśle mają stanowić mniej szkodliwy
wybór dla zatwardziałych palaczy. Dostarczają one nikotynę, ale w sposób odmienny od papierosów: z pominięciem procesów spalania tytoniu i bez
dymu. Pozwalają zaspokoić palaczowi głód nikotynowy, ale również behawioralny aspektu nałogu, czyli pewien rytuał imitujący doznania sensoryczne
związane z paleniem. Uważa się, że produkty tego typu mogą w pewnej mierze ograniczyć ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u czynnych
palaczy tytoniu, ponieważ narażenie na toksyny i karcynogeny jest w nich niższe niż w dymie papierosowym.

Światowa Organizacja Zdrowia określa te produkty mianem ENDS (elektroniczne systemy dostarczania nikotyny, Electronic Nicotine Delivery
Systems) bądź HNB (systemy podgrzewające tytoń bez jego spalania, Heat Not Burn). Do najczęściej stosowanych wśród palaczy na świecie należą
papierosy elektroniczne i urządzenia podgrzewające tytoń bez jego spalania. Te pierwsze uwalniają nikotynę poprzez waporyzację płynu. Te drugie
podgrzewają tytoń w sposób pulsacyjny do niskiej temperatury, uniemożliwiając proces spalania. Wystandaryzowane produkty tego typu wydzielają
aerozole o znacznie niższej zawartości i stężeniach związków szkodliwych w porównaniu z dymem z papierosa. Dawka nikotyny pozostaje w nich
natomiast zbliżona do tej w papierosie.

Co mówią badania kliniczne?
W serii badań klinicznych z randomizacją z udziałem palaczy, w warunkach ambulatoryjnych, wykazano, że po 5 dniach w grupie tych palaczy,

którzy całkowicie zastąpili palenie papierosów urządzeniem podgrzewającym tytoń, faktycznie doszło do istotnego zmniejszenia ekspozycji na związki
toksyczne i potencjalnie szkodliwe. Zaobserwowano je w 15 biomarkerach powiązanych ze stresem oksydacyjnym, stanem zapalnym, czynnością
śródbłonka, metabolizmem lipidów i aktywacją płytek krwi. Podobne obserwacje i zmiany biomarkerów odnotowano w grupie osób, które całkowicie
zaprzestały palenia tytoniu.

Z tego powodu w kilku państwach wykorzystuje się obecnie rozwiązania alternatywne dla papierosów, chcąc w ten sposób ograniczyć liczbę
osób palących. Palaczom, którzy nie zamierzają rzucać nałogu bądź nie odpowiadają na farmakoterapię, proponuje się tzw. terapie substytucyjne
lub pomostowe: zastąpienie papierosów produktem bezdymnym. Uznaje się, że wpływ takich produktów na zdrowie palaczy - choć nadal
szkodliwy - będzie relatywnie mniejszy niż dalsze palenie papierosów. Najświeższym przykładem takiej polityki jest Wielka Brytania, w której
Agencja Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA) zaktualizowała wytyczne, zezwalając na to, aby niektóre produkty bezdymne,
które uzyskają licencjonowanie medyczne, będą mogły być przepisywane pacjentom chcącym zerwać z paleniem papierosów. Powodów do
zerwania z nałogiem jest mnóstwo! Nie wierzysz, że uda Ci się rzucić palenie? Zadzwoń: 801 108 108 lub 22 211 80 15 i zajrzyj na stronę
http://jakrzucicpalenie .pl/

Gmina Świdnica

KONTROLE PRĘDKOŚCI ŚWIDNICKIEJ DROGÓWKI
10 listopada kontrola drogowa policjantów ze świdnickiej drogówki ujawniła rażące złamanie przepisów ruchu drogowego w Burkatowie. 19-letni

mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego na obowiązującej "pięćdziesiątce"  pędził z prędkością 118 km/h. Kierujący pojazdem stracił uprawnienia do
kierowania pojazdami na najbliższe trzy miesiące. Na miejscu otrzymał także wysoki mandat, a na jego konto trafiło 10 punktów karnych. 11 listopada
podobny przypadek, tym razem w Słotwinie. 104 km/h w obszarze zabudowanym. Tylko wczoraj funkcjonariusze policji z Wydziału Ruchu Drogowego
KPP w Świdnicy przeprowadzili 19 kontroli drogowych na terenie gminy Świdnica m.in. w Jagodniku, Grodziszczu i Boleścinie. Niestety 19 kierowców
otrzymało mandaty karne za wykroczenia drogowe.

Policjanci podkreślają, że działania takie będą systematycznie powtarzane i kolejny raz apelują o ostrożną i rozważną jazdę, a także o zdjęcie nogi
z gazu. - Przekraczanie prędkości to w dalszym ciągu jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych .
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GMINA ZACHĘCA DO NOSZENIA ELEMENTÓW
ODBLASKOWYCH

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Świdnica, przypominamy, że zmrok czy
deszczowa pogoda, nie sprzyjają dobrej widoczności na drodze, warto zatem  zadbać o to, by zawsze
mieć przy sobie element odblaskowy. Apelują o to także funkcjonariusze świdnickiej drogówki.
Wczoraj po zmierzchu na terenie gminy Świdnica (Bojanice, Lutomia Dolna, Lutomia Górna) 6
pieszych naruszając przepis art. 11 ust. 4a ustawy prawo i ruchu drogowym zostało pouczonych a
także wydano im odblaski zakupione przez Urząd Gminy w celu poprawy bezpieczeństwa.

Z policyjnych statystyk wynika, że pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego
pojazdem z odległości około 40 metrów. Osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje
się widoczna nawet z odległości 150 metrów.

Od sierpnia 2014 r. obowiązek posiadania elementu odblaskowego, umieszczonego w sposób widoczny da kierowców, dotyczy  każdego pieszego,
który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym.

Gmina Świdnica

NAGRODZIMY NAJŁADNIEJ 
UDEKOROWANE SOŁECTWA W GMINIE

Zapraszamy wszystkie sołectwa z terenu gminy Świdnica do wzięcia udziału w konkursie na "Najładniejsze Świąteczne Przystrojenie Sołectwa".
Na zgłoszenia czekamy do 10 grudnia br.

Konkurs to przede wszystkim świetna okazja do dobrej zabawy, ale także promocji swoich miejscowości i integracji lokalnej społeczności. Oprócz
staranności wykonania i nawiązania do tematyki Świąt Narodzenia Pańskiego premiować będziemy Państwa kreatywność i wyjątkowość dekoracji.

W Konkursie mogą wziąć udział sołectwa, które wypełnią kartę zgłoszenia.
REGULAMIN
http://goksir.swidnica.pl/doc/News/2021/konkurs-solectw-bn/boze-narodzenie-solectwa-regulamin.odt
KARTA ZGŁOSZENIA
http://goksir.swidnica.pl/doc/News/2021/konkurs-solectw-bn/karta-zg%C5%82oszenia-solectwa-boze-narodzenie.odt
KLAUZULA
http://goksir.swidnica.pl/doc/News/2021/konkurs-solectw-bn/klauzula.odt
Karty należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, przy ul. Głowackiego 4 lub przesłać na adres e-mail:

jsarah@goksir.swidnica.pl, do dnia 10 grudnia 2021 r. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci bonu finansowego na potrzeby
sołectwa.
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"CZYSTE POWIETRZE" 
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIDNICA

Wójt gminy Świdnica serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Świdnica w ramach Programu Priorytetowego "Czyste
Powietrze", które odbędzie się 29 listopada 2021 roku o godzinie 16:30 w sali Urzędu Stanu Cywilnego (1 piętro) przy ul. Armii Krajowej 47 w Świdnicy.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną:
◆ główne założenia Programu "Czyste Powietrze",
◆ rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie,
◆ sposób składania wniosków,
◆ zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Program "Czyste Powietrze" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Dofinansowanie przyznawane jest do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające
najwyższe normy oraz termomodernizację budynków. Skierowany jest on do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Prezentację przedstawi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Pan Roman
Papiór.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc (zgodnie z zasadami musi być zachowane 1,5 m odstępu, obowiązują maseczki) prosimy o telefoniczne
zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu pod numerem 74 852 30 67 (wew. 114 lub 310) w terminie do 26 listopada 2021 roku.

Więcej informacji o programie "Czyste Powietrze" znaleźć można na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

Gmina Świdnica

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK JEDNYM Z TEMATÓW NARADY SOŁTYSÓW
Fundusz sołecki na rok 2022, wytyczne dotyczące dostarczanych faktur przez sołtysów do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, informacje

o terminach i zasadach podziału pierwszych 1600 hektarów gruntu po byłym Majątku Ziemskim Stary Jaworów, prezentacja regulaminu konkursu na
"Najładniej udekorowane sołectwa w gminie Świdnica - to główne tematy ostatniej narady sołtysów w gminie Świdnica.

Rozpoczynając kolejne w tym roku spotkanie z włodarzami wsi, wójt gminy Teresa Mazurek złożyła podziękowania i gratulacje dla mieszkańców
wszystkich sołectw, którzy czynnie włączyli się w organizację dożynek gminnych, a w sposób szczególny dla mieszkańców Jagodnika i Miłochowa,
współgospodarzy gminnego święta plonów.

W kolejnym punkcie narady sołtysów przedstawiono projekt funduszu sołeckiego (FS) na rok 2022. Warto podkreślić, że mieszkańcy gminy będą
mieli do dyspozycji 1 090 090,18, to o 120,3 tys. w porównaniu z rokiem 2021. Największa kwota w przyszłorocznym funduszu sołeckim (52 473,30
zł.) będzie do dyspozycji mieszkańców z 7 sołectw (pow. 800 mieszkańców) tj. Grodziszcza, Lutomi Dolnej, Lutomi Górnej, Mokrzeszowa, Pszenna,
Słotwiny i Witoszowa Dolnego. Z kolei najmniejszą kwotą

15 060,70 tys. będą dysponować mieszkańcy sołectwa Jakubów (87 mieszkańców) - mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.
Na co jeszcze planowane jest wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok?
W 2022 roku dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (GOKSiR) na zadania realizowane w ramach FS r będzie wynosiła

542 111,99 zł, w tym na place zabaw 88 800,00 zł, infrastrukturę sportową 99 300,00 zł oraz kulturę - 354 011,99 zł. Kwota przyznanej dotacji będzie
tym samym większa o 49 512,69 zł w porównaniu z rokiem 2021. Również środki przeznaczone na działalność kulturalną w 2022 roku są większe o 42
269,00 zł w porównaniu z rokiem bieżącym.

Na zadania inwestycyjne w ramach posiadanego funduszu sołeckiego (m.in. na modernizację oświetlenia ulicznego, wykonanie dokumentacji
projektowych) przeznaczonych zostanie 134,1 tys. zł. i będzie to kwota większa o 87,7 tys. zł. porównując wydatki w roku bieżącym.

W przyszłorocznym funduszu sołeckim na utrzymanie porządku i estetykę wsi zaplanowano kwotę wyższą o 42,2 tys. zł, tj. 436 124,66 zł.
Kolejnym punktem narady była informacja o zasadach podziału pierwszych 1600 hektarów gruntu po byłym Majątku Ziemskim Stary Jaworów. W

gminie Świdnica będzie do dyspozycji 344,72 ha (Słotwina 71,11 h, Zawiszów 139,58 ha, Sulisławice 134,03 ha). Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego
będzie przeznaczał w/w grunty w dzierżawę na okres 10 lat na podstawie przetargu ofert pisemnych składanych przez rolników. Ocena składanych ofert
odbywać się będzie wg ściśle określonych kryteriów. Co ważne, każdy rolnik będzie mógł wylicytować tylko 1 działkę. Ogłoszenia przetargowe
publikowane będą na stronie www.kowr.gov.pl, stronie podmiotowej BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego, na tablicach ogłoszeniowych Urzędu
Gminy i sołectw. Stąd też ogromna prośba do pań i panów sołtysów, aby te ogłoszenia z chwilą obowiązku ich publikacji były niezwłocznie umieszczane
na tablicach ogłoszeniowych w naszych sołectwach - apelował Zygmunt Balant, kierownik działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przedstawił wytyczne dotyczące dostarczanych faktur przez sołtysów do Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji oraz zachęcił do udziału w tegorocznym konkursie na "Najładniejsze Świąteczne Przystrojenie Sołectwa". Na zgłoszenia
czekamy do 10 grudnia br.



O inwestycjach planowanych do realizacji i współfinansowanych z rządowego programu Polski Ład mówił zastępca wójta gminy Bartłomiej Strózik,
podkreślając że gmina Świdnica otrzyma wsparcie w wysokości 9 955 000 zł. z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Grodziszczu, budowę
remizy OSP w Gogołowie oraz modernizację boiska w Pszennie.

Gmina Świdnica

OTWIERAMY PIERWSZY W GMINIE ŚWIDNICA ŻŁOBEK 
Żłobek Gminny w Pszennie to pierwszego tego typu publiczna placówka na terenie gminy

Świdnica. Jak podkreśla wójt gminy Teresa Mazurek inwestycja to odpowiedź na oczekiwania i
potrzeby mieszkańców gminy. Uroczyste otwarcie zaplanowano na dzień 29 listopada o godz. 11.30
przy ul. Słonecznej 16 w Pszennie. Od 1 grudnia placówka rozpocznie swoją regularną działalność.

W nowo powstałym żłobku o powierzchni 811m kw. jest miejsce dla 96 dzieci. Inwestycja została
podzielona na 2 etapy. W pierwszym powstał żłobek, a w drugim dwa oddziały przedszkolne liczące
po 25 dzieci.

Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej, na budowę nowej placówki w latach
2020-2022 przewidziano w budżecie gminy Świdnica dofinansowanie z następujących programów.

Żłobek gminny: 3 168 000,00 zł w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki
nad Dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 i 1 302 000,00 z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

Przedszkole w kwocie 1 163 757,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Ile będzie wynosić odpłatność w żłobku?
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świdnica opłata za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Pszennie w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 10%

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (na chwilę obecną będzie to opłata w wysokości 280
zł.)

Opłata dodatkowa za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godz. dziennie wynosi 10% miesięcznej opłaty stałej za każdą rozpoczętą godzinę (na
chwilę obecną będzie to opłata w wysokości 28 zł.)

Maksymalna dzienna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wyniesie 0,4% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
odrębnych przepisów (na chwilę obecną będzie to opłata w wysokości 11,20 zł.).

Jaworzyna Śląska

GRUDZIEŃ Z LOKOMOTYWĄ
Od 4 grudnia odwiedźcie Muzeum Kolejnic-

twa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, które zo-
stanie przekształcone w Magiczną Parowozow-
nię.

Na muzealnej bocznicy zabytkowe parowo-
zy i wagony będą mienić się kolorowymi świąte-
cznymi światełkami, a budynki zyskają wspania-
łą iluminację oraz dekoracje. 

Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji
podczas grudniowych dni: 
◆ 4 i 5 grudnia Spotkanie ze Świętym Mikoła-

jem dla najmłodszych 
◆ 6 grudnia Przystanek Św. Mikołaja  
◆ 11 i 12 grudnia Poszukiwania prezentów na

muzealnej bocznicy - gra terenowa - Julia 
◆ 18 i 19 grudnia Prezentacje Warszawy m kw.0

w świątecznej odsłonie 
◆ 31 grudnia- Sylwestrowe nocne zwiedzanie

Muzeum 
◆ 1 stycznia  - Noworoczne zwiedzanie 
◆ 6 stycznia-  Orszak Trzech Lokomotyw

Na turystów będą czekali nasi przewodni-
cy, którzy oprowadzą po ogrzewanych czę-
ściach ekspozycji oraz hali parowozowni.
Uruchomione również zostanie techniczne
oświetlenie budynków parowozowni oraz in-
nych budowli na terenie bocznicy - więc spacer
po zmroku po bocznicy Muzeum będzie samą
przyjemnością.

Bufet Wars w Centrum Obsługi Turysty bę-
dzie dla Państwa otwarte z wyborem gorących
zup i napojów oraz pysznych domowych ciast
oraz przekąsek. 

W każdy weekend będzie odbywać się prze-
jażdżka zabytkowym taborem kolejowym po
rozświetlonej bocznicy kolejowej. Sklep z pa-
miątkami oferuje przedmioty dla wszystkich fa-
nów kolei z Waszej listy świątecznej. Aby doce-
nić świąteczną iluminację wydłużyliśmy godziny
pracy Muzeum w weekendy  od 11 00 do 19 00,
w tygodniu od 8 00 - 16 00. 

Zapraszamy grupy szkolne na specjalne Mikołajkowe zwiedzanie.  
Poczujcie z nami magię nadchodzących  Świąt w rozświetlonej Parowozowni.
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BARAN Koniecznie przemyśl swoje ostatnie za-
chowanie wobec partnera. Takie nieprzemyśla-
nie działania mogą doprowadzić do poważnego
konfliktu w Waszym związku. Zamiast obwi-
niać, szczerze z nim porozmawiaj o swoich ocze-
kiwaniach i pragnieniach. Wszystko możesz je-
szcze naprawić. 
BYK W pracy będzie bardzo burzliwie. Ogrom
zadań do wykonania, ciągłe humory szefa i na-
pięta atmosfera spowodują, że będziesz miał tej
pracy dosyć. Postaraj się więc po niej odprężyć.
Zadbaj o wypoczynek, relaks, skoncentruj się na
swoich zainteresowaniach. W ten sposób zacho-
wasz równowagę.

BLIŹNIĘTA To będzie dobry tydzień. Zała-
twisz wiele istotnych dla siebie spraw. Uwolnisz
się od myślenia o rzeczach, którymi ostatnio się
martwiłeś. W pracy wszystko będzie się toczyło
starym rytmem. Na podwyżkę nie powinieneś
jednak liczyć. Dlatego nadal musisz dokładnie
myśleć nad wydatkami.
RAK W Twoim życiu nastąpią jakieś ważne
zmiany. Trzeba będzie przyzwyczaić się do no-
wych warunków. Niebawem rozwiążesz swoje
problemy i złapiesz oddech od codziennych obo-
wiązków. Będziesz uczestniczył w jakiś wyda-
rzeniach towarzyskich, które pozwolą Ci się od-
prężyć i rozerwać.
LEW Wydarzy się coś, co spowoduje, że nabie-
rzesz dystansu do pewnych osób z Twojego oto-
czenia. Kolejny raz sprawdzi się porzekadło, że
prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Tym samym dowiesz się, na kogo naprawdę mo-
żesz liczyć. Szczęśliwym dniem będzie wtorek.
Na ten dzień zaplanuj wszelkie ryzykowne dzia-
łania.
PANNA Postaraj się nie zaniedbywać spraw ro-
dzinnych, bo może się okazać, że Twoje zdanie
przestanie się liczyć. A wtedy łatwo o konflikt.
W pracy odniesiesz sukces. Pokażesz wszystkim,
że świetnie sobie radzisz z obowiązkami. Pojawi
się okazja, aby upomnieć się o podwyżkę lub
jakąś premię. Szef będzie z Ciebie bardzo zado-
wolony.
WAGA Powinieneś poświęcić sobie więcej uwa-
gi. Zadbać o swoje zdrowie, właściwe odżywia-
nie i wypoczynek, najlepiej aktywny. Ciągła bie-
ganina, stres i pośpieszne jedzenie byle czego
byle gdzie negatywnie odbija się na Twoim zdro-
wiu i samopoczuciu. Długo tak nie pociągniesz.
SKORPION Wiele rzeczy potoczy się szybciej,
niż planowałeś. Trochę Cię to przerazi, ale w
gruncie rzeczy będziesz bardzo zadowolony, że

to już za Tobą. W sprawach miłosnych zapanuje
pełna harmonia. Oczarujecie siebie nawzajem.
Dzięki temu łatwiej zniesiesz wszelkie niedo-
godności wynikające z pracy zawodowej.
STRZELEC Pojawi się szansa na lepsze zarob-
ki. Musisz tylko pokazać na ile Cię stać i tym
samym umocnić swoją pozycję. Szef musi się
przekonać, że jesteś niezastąpiony. Osoba bliska
Twojemu sercu przechodzi jakiś poważny kry-
zys, może nawet ma depresję. Postaraj się zadbać
o dobry klimat w Waszym związku i wyjaśnić o
co tak naprawdę chodzi.
KOZIOROŻEC Będziesz zmęczony ciągłym
robieniem dobrej miny do złej gry. Postanowisz
mówić wszystkim w oczy co myślisz i co Ci się
nie podoba. Niektórzy poczują się urażeni. Ty
jednak poczujesz wielką ulgę.  Z czasem wszy-
stko dobrze się ułoży, zachowasz swoją niezależ-
ność i spokój.
WODNIK W wyniku pewnych wydarzeń za-
czniesz być zazdrosny o osobę bliską Twojemu
sercu. Nagle uświadomisz sobie, jak wiele dla
Ciebie znaczy, i że bez niej trudno byłoby żyć.
Postaraj się ożywić coś w Waszym związku, w
który wkradła się nuda. To właśnie ona powodu-
je, że masz powody do zazdrości.
RYBY Ostatnie wydarzenia i konieczność spro-
stania wielu problemom spowodowały, że jesteś
bardzo zmęczony. Ktoś zaproponuje Ci odpoczy-
nek od codzienności, jakąś formę rozrywki. Nie
odmawiaj. Nie masz przecież nic do stracenia.
Zobaczysz, że będziesz się świetnie bawić. 

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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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  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

◆ SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie
("pełna własność" z KW) położone jest w
Świdnicy na Osiedlu Młodych w atrakcyj-
nym budynku wybudowanym metodą tra-
dycyjną - z cegły w 1993r. Składa się z 4
pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc
o łącznej powierzchni 75 m kw. oraz du-
żego balkonu a także piwnicy 5 m kw..
Położenie lokalu na 4/4 piętrze. Ściany
malowane farbami emulsyjnymi, na pod-
łogach mozaika parkietowa. Łazienka ob-
licowane glazurą.Cena 365 000 zł - do
negocjacji! Kontakt: 600 950 193 w godz.
10 - 21.

◆ Sprzedam mieszkanie w Świebodzicach,
57 m kw., po generalnym remoncie. Tel.
721 397 188.

N I E R U C H O M O Ś C I
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł 
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-
lice ul. Pakowej 220.000 zł 
10524 33,90 m kw., kawalerka, II piętro, ogrzewanie elektryczne,
Centrum, 205.000 zł
10512 76,80m kw., 2 pokoje, III piętro, do remontu, ogrzewanie
piece, Centrum 285.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe, garaż
335.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,
190.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3 pokoje,
ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród, 419.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanieelektrczne -
kominkowe, Zarzecze 279.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewaniemiejskie -
309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewaniegazowe,
Centrum 375.000 zł

0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -193.000
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
0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10 km od
Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulnedwupokojowemieszkanie w JaworzynieŚlą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewaniecentralne, balkon - 193.000
zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł 
0-6453 WM 52,38m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, ogrze-
wanie miejskie, okolice Zalewu, 1.600 zł 
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV piętro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwapokoje, I piętro, winda, miejscepar-
kingowe, komórkalokatorska , nowyZawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000
zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260
zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 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 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m
kw.
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie
gazowe, Zawiszów 3.500 zł
0-6613 SL 27,30 m kw., parter, witryna, wejście z ulicy, okolice
Rynku, 143.000 zł
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze
socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro, 3.000
zł

0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł
0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000
zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000 zł media
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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6540 dom wolnostojący 250 m kw., działka 42,37a, okolice
Świdnicy 840.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł
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