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W skrócie...

"RAPSODIA ŚWIDNICKA, CZYLI HI-
STORIA PIERNIKIEM PISANA"
16.12.2021, godz. 10:00
Zapraszamy Państwa na pokaz spektaklu
"Rapsodia świdnicka, czyli historia pierni-
kiem pisana" w wykonaniu Teatru "Zielona
Gęś" z Dziennego Domu "Senior-Wigor" w
Świdnicy.
Wstęp 5 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK (Ry-
nek 43); organizator: ŚOK

"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

KABARET MŁODYCH PANÓW: "LA-
NY PONIEDZIAŁEK"
27.01.2022, godz. 18:00
Swojskie klimaty, swojskie absurdy, swoj-
skie problemy, swojski humor, swojska jaz-
da bez trzymanki! To przede wszystkim ko-
media, czyli ma bawić. A po drugie "przede
wszystkim", jeśli ktoś dopatrzy się satyry na
otaczającą nas codzienną polską rzeczywi-
stość, to będzie jeszcze lepiej.
Wstęp 85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"MIŁOSNA PUŁAPKA" (spektakl)
06.02.2022, godz. 17:00
Joanna Galewicz jest piękną, utalentowa-
ną aktorką u szczytu kariery. Zmęczona
natłokiem obowiązków decyduje się przy-
jąć zaproszenie do jury w amatorskim
przeglądzie teatralnym, który odbywa się
nad morzem.
Wstęp 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

www.expressem.eu

Świdnica

ŚWIDNICKA KOLĘDA 2021
Już 16 grudnia rozpocznie się Świdnicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Do 22 grudniana czterdzie-

stu stoiskach, w drewnianych straganach wystawienniczych,świdniczanie będą mieli okazje kupić
między innymi: ekologiczne przetwory, miody, wędliny, drewniane rękodzieło, kołacze, ceramikę
użytkową i artystyczną czy też ozdoby i dekoracje świąteczne.

Atrakcją dla dzieci będzie w tym rokuzagroda peruwiańskich alpak. Zwierzęta będą w Rynku w
sobotę, 18 grudnia od godz. 12.00 do 15.00. A dzień później najmłodszych odwiedzi Mikołaj z
Laponii. Bożonarodzeniowe warsztaty, konkursy, animacje i koncerty przygotowały instytucje
kultury. 

Na tradycyjne spotkanie ludzi sportu i kibiców przy ognisku, czyli "Sportową Kolędę"
zapraszamy w piątek, 17 grudnia o godz. 18.00 na plac przed lodowiskiem. Kilka dni później,
w środę, 22 grudnia o godz. 17.00 na placu przed katedrą odbędzie się wigilia organizacji
pozarządowych. 

W niedzielę, 19 grudnia o godz. 16.00 zapraszamy do Rynku na jasełka przygotowane przez
Młodzieżowy Dom Kultury. A już o godz . 17.00 na "Wigilię wszystkich świdniczan", podczas której
harcerze wręczą gospodarzom światełko betlejemskie. Bożonarodzeniowe życzenia przekażą miesz-
kańcom prezydent miasta oraz przedstawicieleróżnych wyznań religijnych. Świdniczanie będą mieli
też okazję wspólnie kolędować i wypić gorący barszczyk.

A o tym, jakie jeszcze wydarzenia zaplanowano w ramach Świdnickiej Kolędy przeczytać
możecie Państwo na plakatach oraz na stronie www.swidnickakoleda.pl i na FB Świdnicka Kolęda,
Jarmark Bożonarodzeniowy. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie - przygotowano moc atrakcji
zarówno dla najmłodszych i tych nieco starszych świdniczan. 

Świdnica

PRZY OGNISKU O SPORCIE
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ponownie

zaprasza na "Sportową Kolędę". To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie w tym roku odbędzie się w
piątek, 17 grudnia przy świdnickim lodowisku

"Sportowa Kolęda" to naturalna okazja do przedświątecznego spotkania ludzi sportu, złożenia
sobie życzeń, podsumowania mijającego roku oraz snucia planów na przyszłość. Tradycyjnie będą
świąteczne melodie, barszczyk, pieczona przy ognisku kiełbaska i przede wszystkim świąteczna
atmosfera. Jeśli dopisze zimowa aura na specjalną atrakcję będą mogły liczyć dzieci. Spotkanie
tradycyjnie odbędzie się na placu przed lodowiskiem przy ulicy Śląskiej. Wstęp wolny. Początek o
godzinie 18.00.

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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RAZ, DWA, TRZY (koncert)
12.02.2022, godz. 16:00
30 lat temu, na korytarzu akademika w Zie-
lonej Górze trójka młodych ludzi zagrała
pierwsze wspólne dźwięki i zaczęła się hi-
storia. Historia zespołu, który pozostał wier-
ny sobie i swojej muzycznej drodze, konse-
kwentnie krocząc z boku głównego nurtu. 
Wstęp 110 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

"RAPSODIA ŚWIDNICKA, CZYLI HI-
STORIA PIERNIKIEM PISANA"
16.12.2021, godz. 10:00
Wstęp 5 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK (Ry-
nek 43); organizator: ŚOK

Zapraszamy Państwa na pokaz spektaklu
"Rapsodia świdnicka, czyli historia pierni-
kiem pisana" w wykonaniu Teatru "Zielona
Gęś" z Dziennego Domu "Senior-Wigor" w
Świdnicy.
Scenariusz oparty został na opisanej przez
Marcina Urbanka świdnickiej legendzie,
która znalazła się w jego wydanej przez Ko-
ściół Pokoju książce "Zuzanna i pierniki".
Opowieść o piernikach - darze dla króla
Szwecji za pomoc w powstaniu Kościoła
Pokoju - stała się kanwą spektaklu. Wartka
akcja, duża dawka humoru i barwne kostiu-
my będą atrakcyjne dla widza w każdym
wieku. Autorką adaptacji jest od lat współ-
pracująca z Teatrem "Zielona Gęś" Elżbieta
Wilk.
reżyseria i opracowanie muzyczne: Monika
Masłowska
kostiumy: Jolanta Rosińska
rekwizyty: Arkadiusz Grzelczyk i Katarzyna
Kamianowska
Współtwórcami kostiumów są aktorzy, któ-
rzy zaangażowani byli w przygotowanie
własnych strojów

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

www.expressem.eu

MBP Świdnica

ŚWIDNICKA KOLĘDA W BIBLIOTECE
Jak co roku, Miejska Biblioteka Publiczna włącza się w organizację Świdnickiej Kolędy i

przygotowała dla swoich Czytelników wiele atrakcji. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami
przygotowanymi przez bibliotekę.

Kalendarz adwentowy XXL
Termin: 1-24 grudnia 2021
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
Więcej o akcji:
Otwieranie kalendarza adwentowego to długa tradycja, która umila czas oczekiwania na gwiazd-

kę. Historia powstania słodkiego kalendarza adwentowego dla dzieci związana jest z drukarzem
Gerhardem Langiem. Jako dziecko wciąż dopytywał swoją matkę, kiedy nastąpi Boże Narodzenie.
Zniecierpliwiona kobieta narysowała na kartonie 24 cyfry i doszyła do nich kieszonki, w których
umieściła biszkopty. Chłopiec mógł zjadać jedno ciastko dziennie, dzięki czemu wiedział ile dni
pozostało. W 1930 roku dorosły już Gerhard rozpoczął produkcję kalendarzy adwentowych wypeł-
nionych czekoladkami.

Zainspirowani tą wspaniałą historią postanowiliśmy przygotować dla Was, drodzy czytelnicy -
Biblioteczny Kalendarz Adwentowy. Każdego dnia czeka na Was kolejne "okienko" do odkrycia!

Zasady zabawy:
Każdy, kto jest czytelnikiem naszej biblioteki może jednorazowo podjąć wyzwanie i otworzyć

domek z numerkiem odpowiadającym dacie w kalendarzu.
Drogi czytelniku śpiesz się - bo ktoś inny Cię ubiegnie.
Każdego dnia na szczęśliwca, który będzie otwierał "domek", czeka mała niespodzianka oraz

ciekawostka związana ze świętami, a czasem zadanie do wykonania.
W dni, kiedy biblioteka będzie zamknięta (w niedziele i w Wigilię), na naszym FB będzie pojawiał

się filmik z otwarcia domku i zadanie do wykonania. Pierwsza osoba, która wykona zadanie i wrzuci
zdjęcie w komentarzu pod postem zgarnia niespodziankę z kalendarza (do odebrania w bibliotece).

Świąteczny kiermasz książek i płyt muzycznych i filmów
Termin: 10-11 grudnia 2021
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
W piątek i sobotę od godziny 10.00 w holu na parterze będzie można zakupić książki oraz płyty

muzyczne i filmy w bardzo atrakcyjnej cenie
"Rodzinne pracownie świętego Mikołaja"
Termin: 15 grudnia

ciąg dalszy na str. 4
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Godzina: 16.00
Miejsce:
Filia nr 1 - ul. Wrocławska 44, nr telefonu: 74 640 09 51
Filia nr 5 - ul. Morelowa 2 A, nr telefonu: 74 852 46 22
Termin: 16 grudnia
Godzina: 16.00
Miejsce: Filia nr 2 - ul. Słobódzkiego 21, nr telefonu: 74 640 09 50
/obowiązują zapisy pod wskazanymi numerami telefonów/
"Świąteczne spotkanie planszówkowe"
Termin: 18 grudnia 2021
Godzina: 10.00-14.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
Pokolędujmy razem - koncert w wykonaniu pracowni muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury,

prowadzonej przez Mirosława Jabłońskiego
Termin: 21 grudnia
Godzina: 18.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
/ilość miejsc ograniczona - obowiązują wejściówki. Więcej pod numerem telefonu: 74 640 09 46/
Dodatkowo na zapisy dla grup zorganizowanych:
"Z Lemem na święta - zajęcia STEM podczas Świdnickiej Kolędy"- zajęcia dla grup szkolnych

na zapisy - 74 640 09 37
"Szkoła skrzatów Świętego Mikołaja" - przedpołudniowe zajęcia dla szkół i przedszkoli organi-

zowane w Filii nr 2 - zapisy przez cały grudzień - 74 640 09 50

Świdnica

UDEKORUJ DOM I BALKON NA ŚWIĘTA
Jak co roku zapraszamy świdniczan do udziału w konkursie na najładniej przystrojony i oświet-

lony dom oraz balkon. Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy, za wyjątkiem ubiegłorocznego
zwycięzcy, którzy w sposób szczególny upiększą swój dom, balkon, bramę, czy też ogród. 

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy będą przyjmowane do 19
grudnia pod numerem telefonu:74 856 28 98 lub drogą mailową na adres: a.gorgon@um.swidnica.pl.
Mogą je dokonywać tylko osoby będące właścicielami zgłaszanych posesji i balkonów.  

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w środę, 22 grudnia o godz. 18.00 w wieży ratuszowej.
Zdjęcia najpiękniej udekorowanych posesji i balkonów opublikowane zostaną na oficjalnym profilu
miasta na Facebooku - Świdnica rynek z tradycjami oraz na profilu Świdnicka Kolęda. Laureatom
zostaną przyznane nagrody w łącznej wysokości 1500 zł. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i liczymy na Państwa pomysłowość, technikę
wykonania oraz estetykę dekoracji.

Świdnica

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM"Świątecznie w Świdnicy"

Już po raz siódmy zapraszamy miłośników fotografii, nie tylko świdniczan, do udziału w
konkursie "Świątecznie w Świdnicy". Czekamy na zdjęcia, które uchwycą klimat Świąt Bożego
Narodzenia ujęty na tle miasta. Powinny zostać one wykonane w terminie od 4 grudnia br. do dnia
zakończenia przyjmowania zgłoszeń, czyli do 6 stycznia 2022 roku.

Fotografie mogą przedstawiać osoby, przedmioty czy też budynki, oczywiście z akcentem
świątecznym. Mogą być one zabawne, portretowe, panoramiczne. Najważniejszym elementem
zdjęcia jest to, aby w tle rozpoznawalne było miasto Świdnica. 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, które należy przesłać w formie elektroni-
cznej na adres swidnickakoleda@swidnickakoleda.pl. Na świąteczne fotografie czekamy do 6
stycznia 2022 roku.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w środę, 12 stycznia o godz. 18.00 w wieży ratuszowej.
Zdjęcia zostaną opublikowane na oficjalnym profilu miasta na Facebooku - Świdnica rynek z
tradycjami oraz na profilu Świdnicka Kolęda. Dla zwycięzców przewidziane są bony o łącznej
wartości 1000 zł.

Świdnica

AKCJA ZIMA W ŚWIDNICY
W Świdnicy spadł pierwszy śnieg, a wraz z nim na miejskie ulice oraz chodniki wyjechał sprzęt

do odśnieżania. Tym samym ruszyła akcja zima. W tym roku odpowiedzialnym za utrzymanie
przejezdności na drogach w mieście jest Farma Miejska.

Drogowcy do swojej dyspozycji mają 11 pojazdów, które odśnieżają, zabezpieczają jezdnie przed
śliskością sypiąc sól. Na ten sezon zimowy przygotowano blisko 250 ton soli drogowej oraz 220 ton
piasku.

Obecnie wszystkie główne drogi w Świdnicy są przejezdne. Sytuacje trudne, dotyczące dróg
miejskich, można zgłaszać do ich zarządców:

"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.
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-
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-
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◆ drogi wojewódzkie: ul. Wałbrzyska, pl. Grunwaldzki, al. Niepodległości, ul. Wrocławska od pl.
Wolności do Łącznej, ul. Łączna , ul. Przemysłowa, ul. Kopernika od Przemysłowej do Towaro-
wej, ul. Towarowa, ul. Westerplatte od Towarowej - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we
Wrocławiu.
tel. 71 39 17 196.
drogi powiatowe: ul. Kochanowskiego, ul. Bystrzycka, ul. Westerplatte od Bystrzyckiej do

Towarowej - Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego.
tel. 74 66 22 920 wew. 25.

◆ drogi gminne w Świdnicy:
- Farma Miejska - tel. 74 851 39 88 (całodobowy).
Lista ulic w Świdnicy objętych zimowym utrzymaniem w 2021 roku :
1 Maja, Aleja Brzozowa, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, Bema, Bobrzańska, Boczna,

Boduena (wjazd od Wałbrzyskiej), Bohaterów Getta, Bracka, Brodatego, Budowlana, Chopina,
Chrobrego, Daleka, Dąbrowskiego, Dębowa, Długa, Długosza, Drzymały, Dworcowa + Plac przed
Dworcem PKP, Fieldorfa, Franciszkańska, Galla Anonima (dojazd do Szkoły Podstawowej i żłobka),
Garbarska, Gdyńska, Głowackiego, Główna, Grodzka, Grota-Roweckiego, Hetmańska, Husarska -
do Kosynierów, Inwalidów Wojennych , Inżynierska, Jadwigi Śląskiej, Jagiellońska, Jagienki,
Jałowcowa, Jana Riedla, Jarzębinowa, Jasińskiego, Jodłowa, Kazimierza Wielkiego, Kątna, Kiliń-
skiego, Kliczkowska (od Wrocławskiej do Kopernika), Kliczkowska (od Kopernika do Okrężnej) ,
Klonowa, Kolberga, Kolejowa - Centrum Przesiadkowe, Kolejowa - główny przebieg, Kołłątaja,
Komorowskiego, Komunalna (Aleja Colgate), Komunardów, Konopnickiej, Kopernika (tylko gmin-
na), Korczaka, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Kotlarska, Kraszewskiego, Kraszowicka (od
Bystrzyckiej do Przyjaźni), Kraszowicka (od Przyjaźni do Torowej), Kraszowicka (od Torowej do
Bystrzyckiej), Krzywoustego, Księcia Bolka Świdnickiego, Księżnej Agnieszki, Kunic, Kusociń-
skiego, Krzywickiego-Lompy, Langiewicza, Lelewela, Leśna, Łokietka, Łukasińskiego, Łużycka,
Mała, Marcinkowskiego, Mennicka, Metalowców, Miarki (wjazd), Mickiewicza, Mieszka I, Miłego
Dnia, Muzealna, Nadbrzeżna, Nauczycielska, Niecała, Odnowiciela, Ofiar Oświęcimskich, Okrężna
, Okulickiego, Paderewskiego, Pańska, Parking Starostwo, Parking Urzędu Miasta, Parking USC,
Parkowa (od Saperów do granicy ogródków działkowych), Pileckiego, Pionierów Ziemi Świdnickiej,
Plac Grunwaldzki, Plac Jana Pawła II (w tym parking przed Katedrą), Plac Kombatantów (jezdnia i
miejsca postojowe), Plac Św. Małgorzaty, Plac Piłsudskiego, Plater, Pobożnego, Podchorążych,
Podmiejska, Pogodna, Polna Droga, Prądzyńskiego, Przedwiośnie, Przyjaźni, Pułaskiego, Reja,
Rolnicza, Równa, Różana, Rycerska, Rynek, Rzeźnicza, Saperów, Serbska, Sikorskiego (do Pogod-
nej do Zamenhofa), Siostrzana, Skłodowskiej-Curie , Słobódzkiego, Słowackiego, Słowiańska,
Sowińskiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Sprzymierzeńców, Stalowa,Staszica i Lompy (od Zachod-
niej do Krzywickiego),Stęczyńskiego, Strzegomska, Strzelińska, Sudecka, Sybiraków, Szpitalna,
Szymanowskiego, Śląska, Ślężańska, Śmiałego, Środkowa, Teatralna, Tołstoja, Traugutta, Trybunal-
ska, Trzeboszańska, Ułańska, Waryńskiego, Webera, Wesoła, Westerplatte (od Placu Wolności do
Bystrzyckiej), Willowa, Witosa, Wodna, Wokulskiego, Wrocławska (od Łącznej do Szarych Szere-
gów), Wróblewskiego, Wrzosowa, Wschodnia, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zacisze, Zamkowa,
Ząbka, Zielona, Zmorskiego, Zwierzyniecka, Zygmuntowska, Żeromskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, drogi osiedlowe, zakładowe, place przed dworcami

kolejowymi i autobusowym odpowiedzialni są zarządcy, właściciele terenu;
- za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele

przyległych nieruchomości.

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-po-
łudnie, wschód-zachód to przebojowy pro-
gram muzyki operowej i klasycznej z róż-
nych stron świata!
W programie koncertu spotkają się cztery
różne żywioły muzyczne. Zapraszamy na
mroźną, surową północ Europy, odmalo-
waną w skandynawskiej muzyce scenicz-
nej Edvarda Griega i tradycyjnej fińskiej
"Polki Ewy"!. Wprost z północy przenie-
siemy Państwa na gorące, żywiołowe, pul-
sujące tanecznymi rytmami południe Eu-
ropy. Złote lata włoskiego bel canta przy-
pomną komediowe, żartobliwe sceny z
oper Gioacchino Rossiniego ("Kopciu-
szek"), zaś nieposkromiony hiszpański
charakter zagości w scenach z opery "Car-
men" Georgesa Bizeta. Drugą część kon-
certu wypełni konfrontacja nasyconej
uczuciowością muzyki rosyjskiej z prze-
bojowym amerykańskim, rewiowym
show prosto z Broadwayu. Usłyszą Pań-
stwo sceny zbiorowe z oper Aleksandra
Borodina ("Tańce połowieckie" z opery
"Kniaź Igor"), Piotra Czajkowskiego (sce-
na na balu z opery "Eugeniusz Oniegin") i

ciąg dalszy na str. 8
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Świdnica

TRWAJĄ PRACE PRZY ODBUDOWIE ALTANY 
W PARKU MŁODZIEŻOWYM

Wielu świdniczan od lat oczekiwało na odbu-
dowę altany w Parku Młodzieżowym. W
październiku rozpoczęły się prace związane z
realizacją tej inwestycji.

Odbudowany zostanie taras widokowy wraz
z altaną i fontanną kaskadową znajdującą się w
korpusie tarasu. Przebudowana będzie fontanna
wolnostojąca. Przewidziano również montaż
oświetlenia iluminacji obiektu, budowę balustrad
oraz odbudowę schodów prowadzących do altany. Dopełnieniem będą nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Autorem projektu jest Autorskie Biuro
Projektów "a" s.c., które uzyskało wszelkie niezbędne zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace rozpoczęły się od rozbiórkikorpusu
pozostałości po altanie oraz dna fontanny. Trwa selekcja kamieni, które mogą zostać wykorzystane do ponownego ich wbudowania. Są one numerowane
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Sergiusza Rachmaninowa (chór z opery
"Aleko"), a na finał standardy jazzowe Geor-
gea Gershwina oraz ulubione przeboje ame-
rykańskie.
Ten wyjątkowy wieczór spędzą Państwo w
towarzystwie sześciu śpiewaków opero-
wych, znakomitych solistów z Pragi, Krako-
wa i Wrocławia. Serdecznie zapraszamy w
tę niepowtarzalną muzyczną podróż na czte-
ry strony świata! Program pochodzi z debiu-
tanckiej płyty zespołu!

***
Grupa Sonori Ensemble ma na swoim kon-
cie około 500 koncertów w salach koncerto-
wych, teatrach i innych instytucjach kultury
Polsce i za granicą (Austria, Niemcy, Wło-
chy, Słowacja). Do ważniejszych osiąg-
nięć należą: występy z Orkiestrą Filhar-
monii Zielonogórskiej, trzykrotny występ
podczas Nowosolskiej Jesieni Artystycz-
nej, gdzie artyści koncertowali m.in. obok
Grupy MoCarta oraz orkiestry Arte dei
Suonatori, koncert w ramach prestiżowe-
go cyklu "Wieczory u Attavantich" w Ja-
rosławiu, spektakl "Mozartiada" podczas
festiwalu Drama Teatralna w Tarnobrzegu.
Więcej informacji o zespole na stronie:
www.sonori.pl
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i oczyszczane. W trakcie wykonywania są również roboty ziemne. Wykopy w dnie i wokół  fontanny pozwolą na ułożenieinstalacji elektrycznej i wodnej,
które będą ją zasilać. 

Wykonawcą zadania jest firma wyłoniona w drodze przetargu - Zakład Ogólnobudowlany REMECO Spółka Jawna. Koszt prac to ponad 3 miliony
300 tysięcy złotych. Zgodnie z umową powinny one zakończyć się 30 października przyszłego roku. 

Przypomnijmy, że inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Świdnica otrzymałana ten cel 2 ,3 miliona
złotych. 

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Świdnica

MIKOŁAJKOWY CZWARTEK
Za nami ostatnie zawody jesiennego cyklu Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. 2 grudnia na Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego

w Świdnicy biegała prawie setka dzieci i młodzieży. W sumie, podczas czterech edycji wystartowało 161 osób!
Tradycyjnie na biegaczy czekały biegi na dystansach od 60 do 1200 metrów. Po wyróżnieniu zwycięzców podsumowano klasyfikację całego cyklu.

Wszyscy uczestniczący w co najmniej trzech zawodach otrzymali piękne medale, a najlepsze trójki atrakcyjne nagrody sportowe. Młodym sportowcom
wręczał je i gratulował zastępca prezydenta Świdnicy, Jerzy Żądło.

We wszystkich czterech edycjach zawodów
wystartowało 37 osób. Warto też odnotować, że
pięcioro uczestników wygrywało wszystkie
swoje biegi i zakończyło cykl z najwyższą mo-
żliwą liczbą 200 punktów. Byli to: Lena Ciarko-
wska (100 m dziewcząt), Zofia Malczyk (400 m),
Oskar Walewski (800 m chłopców), Martyna
Budzyń (1000 m), Feliks Karwowski (1000 m).

WAŻNA INFORMACJA: osoby nieobecne
podczas zawodów 2 grudnia, a uprawnione do
otrzymania medali (udział w co najmniej trzech
zawodach) i nagród proszone są o kontakt tele-
foniczny ze Świdnickim Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji celem ustalenia terminu odbioru. Tel: 74
852 12 62

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to
wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biego-
wej, OSiR Świdnica, Powiatowe Zrzeszenie Lu-
dowych Zespołów Sportowych w Świdnicy,
Księstwo Świdnicko-Jaworskie Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej i ŚWIDNICA rynek z trady-

ciąg dalszy na str. 11
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cjami. Dodatkowo w finałową edycję zaangażowały się: firmy ZUPBADURA, Wombat Nieruchomości i JAKO Polska. 
Szczegółowe wyniki: 
https://www.facebook.com/swidnickagrupabiegowa

Świdnica

NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
Rada Miejska w Świdnicy przyjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Podwyżka wyniosła

około 3,6%. Obowiązujące stawki to:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -

1,03 zł od1 m kw. powierzchni (wzrost o 0,04 zł w stosunku do roku 2021) 
- od budynków lub ich części:

◆ mieszkalnych - 0,89 zł od1 m kw. powierzchni użytkowej (wzrost o 0,04 zł w stosunku do roku 2021) 
◆ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej - 25,74zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (wzrost o 0,9 zł w stosunku do roku 2021) 
Dla mieszkańca Świdnicy który posiada mieszkanie o powierzchni np. 67 m kw. to wzrost opłaty rocznie o ok. 4,00 zł, czyli miesięcznie ok. 0,33

zł. Z kolei dla przedsiębiorcy mającego np. sklep o powierzchni ok. 90 mkw. to roczna podwyżka 84 zł, czyli miesięcznie ok. 7,00 zł. 
W innych gminach również obowiązują stawki maksymalne podatku od nieruchomości. Tak jest m.in. w Jaworzynie Śląskiej, Żarowie ,

Dzierżoniowie, Wałbrzychu, czy w gminie Świdnica.
Podobnie jak w poprzednich latach, miasto będzie kontynuowało politykę wspierania przedsiębiorców poprzez system programów pomocy

publicznej. Biorąc pod uwagę ogólnie trudną sytuację gospodarczą w kraju oraz potrzebę wydatków na kontynuację rozpoczętych i zaplanowanych
inwestycji, podwyższenie stawek podatkowych będzie miało istotne znaczenie dla dochodów budżetu miasta. 

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków od nieruchomości mogą wynieść w 2022 roku - 40 mln 500 tys. zł, plan na rok 2021 to 36 mln 800
tys. tys. zł. Wzrost szacowany jest więc napoziomie 3 mln 700 tys. zł.Wynika to nie tylko z podwyżki stawek podatków, ale także z uszczelnienia systemu
płatności podatku od nieruchomości.

Świdnica

Ruszają zapisy do 5. Świdnickiego Biegu Noworocznego ZUPBADURA
W środę, 1 grudnia w samo południe ruszą

zapisy do 5. Świdnickiego Biegu Noworocznego
ZUPBADURA. Impreza do kalendarza świdnic-
kich imprez sportowych wraca po rocznej prze-
rwie spowodowanej pandemią.

5. Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADU-
RA odbędzie się 9 stycznia 2022 roku. Start i
meta zlokalizowane będą przy hali sportowo-wi-
dowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno w
Świdnicy. Dla biegaczy przewidziano dwa dys-
tanse (5 i 10 km). Limit uczestników wynosi po
250 osób na każdy bieg. Zapisy prowadzone są
przez serwis www.datasport.  Decyduje data do-
konania płatności, a nie data zgłoszenia. Opłata
startowa wynosi 44 złote.

Biegowi głównemu towarzyszyć będą biegi
dla dzieci na dystansach od 100 metrów do 2 km
(łączny limit 150 osób). Opłata startowa wynosi
10 złotych (20 zł w dniu imprezy). Całość kwoty
przekazana zostanie na Schronisko dla zwierząt
w Świdnicy.

Głównym organizatorem biegu jest Świdnicka Grupa Biegowa. Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.facebook.com/SwidnickiBiegNo-
woroczny

Świdnica

30 MINUT NA MAKSA. BĘDZIE NOWY REKORD ŚWIDNICY?
Po raz drugi Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Żelazną Świdnica zapraszają do wzięcia udziału w zawodach "30 minut na maksa.

Popłyńmy razem na rekord Świdnicy".  Impreza już w sobotę, 18 grudnia na Pływalni przy ulicy Równej. Limit uczestników  - 50 osób. Prawo startu
mają osoby urodzone w roku 2011 i starsze. Zapisy ruszają w samo południe, w poniedziałek 6 grudnia!

Idea zawodów jest bardzo prosta. Każdy z uczestników  będzie miał za zadanie przepłynąć jak największą liczbę długości basenów w  czasie 30
minut. Dla najlepszych pań i panów przewidziano puchary i nagrody, dla wszystkich - pamiątkowy medal i certyfikat wzięcia udziału w zawodach.
Dodatkowo zsumujemy łączny dystans pokonany przez wszystkich uczestników, zapiszemy i sprawdzimy, czy udało się pobić wynik sprzed roku.
Przypomnijmy, że w 2020 roku w zawodach wystartowały 44 osoby. Łącznie przepłynęły one 69 200 metrów. Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli:
Maja Lęga (2125 metrów), Natalia Lęga 2075 metrów i Wiktor Kowalik (2000 metrów)

Wpisowe wynosi 10 złotych, płatne w dniu imprezy w kasie basenu. Zawody rozpoczną się o godzinie 15.00 i potrwają do godziny 20.00.
Zapisy przyjmowane są TYLKO drogą elektroniczną pod adresem mailowym zapisy@osir.swidnica.pl 
Zapisy trwają od poniedziałku, 6 grudnia od godziny 12.00 do środy 15 grudnia do godziny 24.00
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, miejscowość zamieszkania oraz ewentualną godzinę startu (15.00,

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30)
Pozostałe szczegóły imprezy , zasady przetwarzania danych osobowych itp. w regulaminie imprezy na stronie www.osir.swidnica .pl

Powiat Świdnica

PRZEZ INTERNET
Wybierasz się do Wydziału Komunikacji lub Wydziału Budownictwa? Sprawdź czy nie możesz swojej sprawy załatwić przez Internet.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego do załatwiania spraw urzędowych przez Internet. 

ciąg dalszy na str. 13
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W Starostwie Powiatowym w Świdnicy ponownie działa internetowy system rejestracji wizyty w Wydziale Komunikacji. Jednak katalog spraw,
które można załatwić nie wychodząc z zacisza domowego jest znacznie szerszy. W przypadku powiatów najczęściej mamy do czynienia z kwestiami
dotyczącymi kierowców i pojazdów. On-line możemy załatwić takie sprawy jak:
◆ Kary i mandaty

Odwołaj się od mandatu drogowego ------ Sprawdź swoje punkty karne (usługa online)
◆ Parkowanie

Uzyskaj kartę parkingową
◆ Pojazdy

mPojazd (usługa online)
Skorzystaj z dofinansowania do zakupu oprzyrządowania samochodu - narząd ruchu (usługa online)
Skorzystaj z dofinansowania do zakupu oprzyrządowania samochodu - narząd słuchu (usługa online)
Sprawdź autobus (usługa online)
Sprawdź historię pojazdu (usługa online)
Sprawdź swój pojazd (usługa online)
Wyrejestruj pojazd
Zarejestruj pojazd
Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)

◆ Prawo jazdy
Kategorie prawa jazdy
Odzyskaj zatrzymane prawo jazdy
Skorzystaj z dofinansowania do uzyskania prawa jazdy (usługa online)
Sprawdź uprawnienia kierowcy (usługa online)
Uzyskaj międzynarodowe prawo jazdy
Uzyskaj pozwolenie na kierowanie tramwajem
Uzyskaj prawo jazdy
Wymień kartę motorowerową na prawo jazdy kategorii AM
Wymień prawo jazdy
Wymień zagraniczne prawo jazdy na polskie
Zdjęcie do prawa jazdy - informacje
Zgłoś utratę lub uszkodzenie prawa jazdy
Zgłoś rozbieżność w danych prawa jazdy (usługa online)

◆ e-Budownictwo. Generator wniosków
Dodatkowo, w związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane i postępującą informatyzacją procesu inwestycyjno-budowlanego Wydział

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świdnicy informuje, iż na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, pod adresem https://e-budownic-
two.gunb.gov.pl dostępny jest generator umożliwiający przygotowanie wniosków do złożenia drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy E-PUAP.
Serwis e-budownictwo jest oficjalną, rządową aplikacją wspierającą proces przygotowania wniosku w postaci elektronicznej.

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 koronawirusem, 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.

MDK Świdnica

V BOŻONARODZENIOWY TURNIEJ SZACHOWY
Zapraszamy na V BOŻONARODZENIOWY TURNIEJ SZACHOWY  w dniach 11-12.12 XII 2021 r. Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowy

Dom Kultury w Świdnicy, Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica oraz Miasto Świdnica.  Miejsce turnieju  Klub Bolko Grunwaldzki
11, 58-100 Świdnica.

MDK Świdnica

PLASTYCZKI Z SUKCESAMI 
29 listopada 2021 zostały opublikowane wyniki XIII Międzynarodowego Biennale Tkaniny Artystycznej "SILEZJANY". Konkurs od wielu lat

organizuje Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu i Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów. W tym roku tematem przewodnim były "Motywy
roślinne". Miło nam poinformować, ze wśród laureatów konkursu znalazły się uczestniczki zajęć z trzech pracowni MDK Świdnica: "Agrafki" Joanny
Walerowicz, "Ciapate" Elżbiety Tarnowskiej i "Mansardy" Joanny Waksmundzkiej.

Nagrody II stopnia:
MAGDA MATUSZEWSKA (naucz. J. Walerowicz)
JULIA SIMLAT (naucz. E. Tarnowska)
MILENA KIJEK (naucz. E. Tarnowska)
Nagroda III stopnia
NATALIA STRZELCZYK (naucz. J. Waksmundzka)
Kwalifikacje do wystawy zdobyły:

www.expressem.eu
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ZOFIA MAŁY, JULIA STRZEŻEK, DOROTA KRAWCZYŃSKA, NATALIA AMROŻY (naucz. J. Waksmundzka)
JAŚMINA BICZYSKO , MAGDALENA HALICKA ( naucz. J. Walerowicz)
MARTA SIMLAT, DOROTA KOWALSKA ( naucz. E. Tarnowska)
Gratulujemy laureatkom konkursu i uczestniczkom wystawy, która jest aktualnie prezentowana w Galerii "Pod Sztrychem" w MDK nr 1 w Bytomiu.

MDK Świdnica

MEDALE W MISTRZOSTWACH
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich rozegrano 27 listopada 2021 r. w Lubinie w kategoriach  wiekowych (osobno dla dziewcząt i

chłopców): do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 lat oraz w kategorii OPEN. Wśród dwustu czterdziestu startujących siedmioro reprezentowało (z sukcesami) KSz
GAMBIT MDK Świdnica.

Nie zawiodła Roksana Zapolska, zdobywając brązowy medal (D12). Także brązowy medal wywalczył Kornel Waligóra (C8). Inni nasi reprezentanci
zajęli następujące miejsca: 8 - Igor Śliwowski (C12), 10 - Kacper Synowski a 26 - Hubert Zapolski (C10), 12 - Oskar Perek (14 lat w kategorii C16)
oraz 13 - Julia Klima (D10).

ciąg dalszy na str. 16
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MDK Świdnica

MIMOZA 
WROCŁAW 2021

W dniu 4 grudnia 2021 odbyła  się XXIX
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  POEZJI ŚPIE-
WANEJ "MIMOZA 2021". Jury pod przewod-
nictwem adiunkta Akademii Muzycznej dr Marii
Zawartko postanowiło wyróżnić  dwie uczestni-
czki Studia  Piosenki  MDK prowadzonego
przez Mirosława Jabłońskiego: Marta Nieciąg w
grupie pierwszej i Martyna Korkiewicz w grupie
drugiej. Marta wykonała Pejzaż horyzontalny i
Zabierz mnie do filharmonii" natomiast Martyna "Jak" i "Zapiszę śniegiem w kominie".  Dziewczynom serdecznie gratulujemy!   

M.J., foto MDK Świdnica

Świdnica

PIERWSZY SZKOLNY GABINET STOMATOLOGICZNY
Nowy gabinety dentystyczny rozpoczyna działalność w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy. Świadczenia stomatologiczne udzielać będą lekarze

z Centrum Stomatologii "Dentalium".  Na profilaktykę i leczenie przyjmowane będą dzieci i młodzież do 18 roku życia.Wszystkie zabiegi będą bezpłatne.
Na otwarcie gabinetu miasto przeznaczyło 25 tysięcy złotych. Wyremontowano pomieszczenia i zapewniono nieodpłatny dostęp do mediów.

Przychodnia natomiast wyposażyła gabinet w meble,niezbędny sprzęt specjalistyczny oraz materiały medyczne, ponosić będzie również koszty wywozu
i utylizacji odpadów.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 są już po przeglądach stomatologicznych. Opieka zdrowotna nad dziećmijest zapewniona po wcześniejszym
uzyskaniu zgody rodzica. 

- Gabinet jest bardzo przyjazny dzieciom. Jest całkiem inny niż te, które pamiętamy sprzed lat. Zależało mi, aby stworzyć miejsce wygodne dla
dzieci i rodziców. Mam nadzieję, że najmłodsi polubią wizyty u stomatologa, a na ich twarzach będzie gościł zdrowy i piękny uśmiech -  mówi dyrektor
szkoły, Beata Laskowska.

W gabinecie wykonywane będą m.in.:
◆ badania stomatologiczne wraz z oceną stanu

uzębienia,
◆ lakowanie zębów,
◆ kontrola zalakowanych zębów połączona z

uzupełnieniem laku,
◆ leczenie próchnicy,
◆ lakierowanie zębów.

- Tworząc to miejsce, chcieliśmy przede
wszystkim zapobiegać próchnicy zębów u dzie-
ci, zachęcając je do systematycznych kontroli.
Nawyku dbania o zęby musimy uczyć ich od
najmłodszych lat. Mam nadzieję, że wielu świd-
nickich uczniów odwiedzi gabinet dentystyczny
w Szkole Podstawowej nr 4 - mówi prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska. 

Gabinet czynny będzie od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Rejestra-
cja dzieci oraz wszelkie dodatkowe informacje
udzielane są po

d numerami telefonów:74/852 16 31 oraz
696 080 972. 

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

MBP Świdnica
WYSTAWA KSIĄŻEK "Prawa człowieka

nie mają wieku ani płci"
10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy

Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji Miejska
Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę
książek z własnych zbiorów, które dotyczą tema-
tu praw człowieka. Są to książki pochodzące z
Wypożyczalni dla Dorosłych, Wypożyczalni Na-
ukowej oraz z Wypożyczalni dla Dzieci - tytuły
z literatury popularno-naukowej oraz pięknej.

Wystawa książek "Prawa człowieka nie mają
wieku ani płci" będzie eksponowana w holu bib-
lioteki, na I piętrze, w dniach 8-17 grudnia, po
tym czasie książki wrócą na swoje miejsce i będą
dostępne do wypożyczenia.

OSiR Świdnica
MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWAC-

KIE (klas 1-8 SP)
Blisko 100 zawodników stawiło się na Miko-

łajkowych zawodach pływackich organizowa-
nych corocznie przez Świdnicki Ośrodek Sportu

www.expressem.eu
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i Rekreacji. Impreza w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2021-2022" odbyła się 7 grudnia 2021 na Basenie krytym przy ul. Równej. Zawodnicy
rywalizowali w stylu dowolnym na dwóch dystansach osobno dla dziewcząt i chłopców. Klasy 1-4 pływały 25 metrów, natomiast klasy 5-8 miały do
pokonania dwie długości basenu czyli 50 metrów.

Dla zwycięzców przygotowane były pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wszyscy uczestnicy zawodów, jak przystało na mikołajkowy czas, otrzymali
słodki poczęstunek. Obok klasyfikacji indywidualnej liczona była też punktacja drużynowa, w której zaliczane były po trzy najlepsze wyniki zawodników
danej szkoły w każdej kategorii osobno dla dziewcząt i chłopców. Za zajęte miejsca punktowano: I m. - 17 pkt, II m. - 15 pkt, III m. - 14 pkt, IV m. - 13
pkt itd.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (w na-
wiasie suma zdobytych punktów)

DZIEWCZĘTA:
1. SP 4 - 10 pkt (160 pkt)
2. SP 6 - 8 pkt (156 pkt)
3. SP 1 - 7 pkt (86 pkt)
4. SSP Naszej Szkole - 6 pkt (71 pkt)
5. SP 105 - 5 pkt (48 pkt)
6. SP 2 - 4 pkt (42 pkt)
7. NSP Bliżej Dziecka - 3 pkt (19 pkt)
8. NKSP Caritas- 2 pkt (12 pkt)
CHŁOPCY:
1. SP 4 - 10 pkt (203 pkt)
2. SP 6 - 8 pkt (183 pkt)
3. SP 1 - 7 pkt (88 pkt)
4. SP 2 - 6 pkt (66 pkt)
5. NSP Bliżej Dziecka - 5 pkt (31 pkt)
6. NKSP Caritas - 4 pkt (27 pkt)
7. SSP Naszej Szkole - 3 pkt (17 pkt)
8. SP 105 - 2 pkt (15 pkt)

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

BARDZO DOBRY WYSTĘP ŻAKÓW
Z dobrej strony pokazali się młodzi piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z rocznika 2013. Biało-zieloni szlifujący swoje umiejętności na co

dzień pod okiem trenerów Patryka Paszkowskiego i Szymona Goździejewskiego pokazali się z dobrej strony podczas turnieju organizowanego pod
balonem przez Ślęzę Wrocław. 

Młodzi świdniczanie dość pechowo zakończyli pierwszą fazę turnieju. Nasi zawodnicy wygrali dwa spotkania - z Bumerangiem Wrocław i UKS-em
Mięknia, a także zanotowali dwie porazki z gospodarzami - Ślęzą Wrocław. Jedynie gorszym bilansem goli znaleźliśmy się w grupie srebrnej, ale tam
nie zaznaliśmy już goryczy porażki. Zaczęło się od remisu 2:2 z Miedzią Legnica, a później biało-zieloni rozkręcali się z meczu na mecz, wygrywając
z UKS-em II Miękina 10:1, UKS-em Lechia Dzierżoniów 4:2 i UKS-em I Miękinia 2:0. Taki dorobek pozwolił nam na zwycięstwo w grupie srebrnej
niedzielnego turnieju we Wrocławiu. 

Skład IgnerHome Polonii-Stali Świdnica: Bartek Kalinowski, Adaś Macutkiewicz, Sebastian Matuszak, Filip Arendarczyk, Tomek Naleśnik, Mateusz
Janowski, Miłosz Kisiel, Antek Przyprawa, Antek Klusek-Stachurski, Kazik Harendarz. 

info: www.polonistal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
20.11.2021r. godz. 18.19 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki Świdnicy dotyczące silnego zapachu benzyny w rejonie ulicy Saperów
17 - 21 A. Na miejscu ustalono, że jeden z pojemników na śmieci został oblany substancją łatwopalną, na szczęście sprawca prawdopodobnie został
spłoszony przez zgłaszającą i nie podpalił pojemnika. Paliwo zostało zneutralizowane przez straż pożarną. Czynności wyjaśniające w tej sprawie
prowadzi Policja.

20.11.2021r. godz. 19.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące palącego się pojemnika na odpady w rejonie hali targowej przy ul.Budowlanej.
Na miejsce wezwano straż pożarną, która ugasiła pożar. Ta sprawa jest również wyjaśniana przez Policję.

21.11.2021r. godz. 10.50 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące libacji alkoholowej bezpośrednio przed szkołą na ulicy Kozara-Słobudzkiego.
Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Wszyscy uczestnicy "biesiady" zostali ukarani mandatami karnymi.

21.11.2021r. godz. 14.42 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Świdnicy dotyczące podejrzenia spalania odpadów w budynku użytkowym
przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Nie było to pierwsze zgłoszenie w tej sprawie. W poprzednich przypadkach nie przeprowadzono kontroli paleniska,
gdyż nie zastano obsługi kotłowni. Tym razem się udało. Szczegółowa kontrola wykazała , że w palenisku pieca spalany był jedynie węgiel kamienny,
który niestety również powoduje znaczące uciążliwości dla okolicznych mieszkańców jednak jest dopuszczony do użytku w gospodarstwach
domowych.

21.11.2021r. godz. 15.19 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru komórki przy ulicy Grodzkiej 14. Patrol straży miejskiej uczestniczył
w akcji kierując nadjeżdżające pojazdy objazdem przez Rynek. Nie można wykluczyć, że pożar ten jest powiązany z wcześniejszymi podpaleniami.
Tą sprawę również prowadzi KPP w Świdnicy.

21.11.2021r. godz. 18.00 
Z dyżurnym Straży Miejskiej w Świdnicy skontaktowała się pasażerka, która poinformowała go, iż wsiadła do pociągu pozostawiając na peronowej
ławce telefon komórkowy oraz pieniądze. Dyżurny natychmiast udał się we wskazane miejsce, gdzie znalazł telefon oraz całą gotówkę. O odnalezieniu
zguby poinformowano roztargnioną pasażerkę, która z wielką radością odebrała swoją własność.

22.11.2021r. godz. 0.42 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące palenia się kontenerów na śmieci przy ulicy Riedla. Na miejsce skierowano
patrol straży miejskiej. Straż pożarna ugasiła pojemniki. W związku z licznymi pożarami (podpaleniami) straż miejska zabezpieczyła w celu analizy
dostępne zapisy monitoringu wizyjnego. To podpalenie może łączyć się z wcześniejszymi pożarami. Po zakończeniu powyższych działań patrol
straży miejskiej został skierowany do kontroli miasta pod kątem ewentualnych dalszych podpaleń.

www.expressem.eu
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22.11.2021r. godz. 1.20 
Patrol straży miejskiej zauważył palący się kosz na śmieci w rejonie ulicy Waryńskiego. Na miejsce wezwano straż pożarną. Kosz został ugaszony.
Trwają poszukiwania podpalacza.

23.11.2021r. godz. 19.45 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące palenia papierosów na peronie dworca PKP Świdnica
Miasto. Skierowany na miejsce patrol ukarał miłośnika wyrobów tytoniowych jednak na tym nie zakończyła się ta interwencja. Palaczowi towarzyszył
młodzieniec w wieku 15 lat, od którego funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu. Na miejsce wezwano ojca chłopca, któremu przekazano syna wraz
z informacja o całym zajściu.

25.11.2021r. godz. 19.30 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Świdnicy dotyczące palącego się kontenera na śmieci przy ulicy Marii Kunic. Na
miejsce skierowano patrol straży miejskiej oraz straż pożarną, kontener ugaszono. O kolejnym podpaleniu poinformowano oficera dyżurnego KPP.

26.11.2021r. godz. 19.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki ulicy Pionierów Świdnickich dotyczące spalania odpadów w jednym z
budynków. Skierowany na miejsce patrol nie potwierdził zgłoszenie. O godzinie 20.25 ta sama osoba ponownie zgłosiła ten sam problem. Choć
strażnicy godzinę wcześniej kontrolowali ten teren, dyżurny jednostki jeszcze raz skierował tam patrol. Nie stwierdzono żadnego zadymienia w
okolicy, a wskazany obiekt ogrzewany był piecem gazowym co wyklucza możliwość spalania odpadów. W toku dalszych czynności skontaktowano
się ze zgłaszającą i ustalono, iż prawdopodobnie chodzi o zupełnie inną nieruchomość. Sprawa ta jest kontynuowana. Przypominamy - za spalanie
odpadów grozi kara grzywny do 5000 złotych.

27.11.2021r. godz. 8.30 
Z dyżurnym Straży Miejskiej w Świdnicy skontaktowała się mieszkanka ulicy Księcia Henryka Brodatego. Kobieta opiekuje się swoją matka w
podeszłym wieku, która upadła a ona nie była w stanie samodzielnie ją podnieść. Nie było też możliwości poproszenia o pomoc sąsiadów. Na miejsce
skierowano patrol straży miejskiej, który szybko udzielił pomocy.

30.11.2021r. godz. 16.30 
Operator monitoringu wizyjnego zauważył na poczekalni dworca autobusowego Centrum Przesiadkowego Świdnica Miasto Dariusza S. Mężczyzna
był poszukiwany przez Policje. Patrol straży miejskiej dokonał ujęcia w/w osoby i niezwłocznie przekazał go do Komendy Powiatowej Policji  w
Świdnicy.

01.12.2021r. godz. 11.02 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące zalewania mieszkania zgłaszającej. Okazało się, że do awarii doszło w
niezamieszkałym lokalu (przy ulicy Westerplatte) nad mieszkaniem zgłaszającej. Strażnicy dokonali rozpytania lokatorów i wraz z dyżurnym
jednostki udało się ustalić miejsce gdzie może zamieszkiwać właściciel tego lokalu, którego powiadomiono o awarii. Mężczyzna przybył na miejsce.
Wyciek został zahamowany, jednak w mieszkaniu zgłaszającej powstały znaczne szkody.

01.12.2021r. godz. 11.05 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy z
prośbą o udzielenie wsparcia przy lądowaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w rejonie ulicy Zamenhofa. Na miejsce skierowano
radiowóz straży miejskiej. Funkcjonariusze udzielili wsparcia w czasie akcji. Poważnie chory mężczyzna został przetransportowany do szpitala
"Latawiec".

02.12.2021r. godz. 16.08
 Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na chodniku ulicy Wrocławskiej w rejonie numeru 10.
Na miejscu strażnicy zastali Macieja K., osobę bezdomną znaną z licznych wcześniejszych interwencji. Mężczyzna uskarżał się na ból i pieczenie
w klatce piersiowej. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło mężczyznę do szpitala.

***
Piątkowy wieczór - Centrum Przesiadkowe Świdnica Miasto. O godzinie 21.27 do przejścia

podziemnego wchodzi młody mężczyzna i natychmiast kieruje się do windy peronowej. Jednak nie
zamierzał on skorzystać z tego urządzenia, lecz postanowił załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. 

Każda osoba wchodząca na teren Centrum Przesiadkowego w wielu miejscach może zauważyć
dość jednoznaczne informacje - UWAGA TEREN MONITOROWANY. Jednak nie wszyscy je widzą.
Zaledwie 17- letni Świdniczanin ich nie zauważył. Zaraz po załatwieniu swych potrzeb fizjologicz-
nych udał się na poczekalnię dworca autobusowego, gdzie znajdują się również toalety. Informacja
o tym zdarzeniu natychmiast została przekazana patrolowi straży miejskiej. Już po kilku minutach
młodzieniec zapewniał strażników, że taka sytuacja nie miała miejsca. Zapis monitoringu był
jednoznaczny. Interwencję zakończono mandatem karnym. Osoba tego młodego Świdniczanina jest
doskonale znana strażnikom. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie uszkodzenia przez niego
parkomatu, dopuścił się on również innych wybryków chuligańskich.

tekst, foto: SM Świdnica

Gmina Świdnica

FINAŁ MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTRZYCY GÓRNEJ
W poniedziałek 22 listopada po długiej  przerwie, szkoła w Bystrzycy Górnej ponownie "zatętniła życiem". Śmiech dzieci, rozmowy na korytarzach

i obecność przyjaciół to jest to, na co czekali od dłuższego czasu uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
Do pachnącego nowością budynku wreszcie zawitali najważniejsi goście - uczniowie! Powodem modernizacji budynku była konieczność

zwiększenia liczby klas. Kompleksowy remont objął sale lekcyjne, wymianę oświetlenia , kapitalny remont toalet, wymianę wykładzin, montaż
oświetlenia ewakuacyjnego, a także instalacji wentylacyjnych - budynek został zmodernizowany, stał się bardziej nowoczesny.

Doskonałe warunki, przestrzeń, nowe kolory ścian to pierwsze spostrzeżenia wchodzących do szkoły uczniów. Każdy z zaciekawieniem szukał
swojej sali, gdzie dzieci od razu poczuły się jak w domu. Uczniowie zwracali uwagę na każdy szczegół, jedni obserwowali  przestrzeń, inni nowe
oświetlenie i nowoczesny wygląd. Ósmoklasiści zajęli swoje ulubione kąty, a czwartaki podekscytowani oglądali nową salę dydaktyczną, wszyscy
uczniowie zgodnie stwierdzili, że warto było czekać.

Tego dnia nie mogliśmy pozostać bierni wobec wypowiedzi naszych wychowanków - mówi dyrektor szkoły Agata Malik. Oto kilka z nich:
Najbardziej podoba mi się kolor mojej klasy, jest miło i przytulnie, super toalety, takie jasne i nowoczesne i to światło, które zapala się samo. Cieszę

się, że wreszcie tu jestem, tęskniłam za tymi murami i moim ulubionym kącikiem na korytarzu, tu jest fajnie i super. Tak się cieszę, że wreszcie jestem
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u siebie, najbardziej podoba mi się nasza świetlica, takie same lampy mam w swoim domu. Jest tak ładnie i kolorowo. Oczywiście to tylko garstka opinii,
ale każda wypowiadana była z uśmiechem na ustach.

Cały remont nie byłby  możliwy bez wsparcia wójta Gminy Świdnica Pani Teresy Mazurek, Radnych Gminy oraz zaangażowania pracowników
Działu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, za co serdecznie dziękujemy. Poniedziałkowy entuzjazm i radość w oczach uczniów, przekraczających
progi szkoły okazały się bezcenne i na długo pozostaną w naszej pamięci - dodaje Agata Malik.

Gmina Świdnica

UROCZYSTE OTWARCIE PIERWSZEGO ŻŁOBKA GMINNEGO
811 m kw. powierzchni, kolorowe, jasne,

przestrzenne, w pełni wyposażone sale, każda z
możliwością wyjścia na zewnątrz, kuchnia, gdzie
przygotowywane będą posiłki najwyższej jako-
ści dla 96 dzieci - sztandarowa inwestycja gminy
Świdnica - pierwszy Żłobek Gminny został dzi-
siaj uroczyście otwarty!

Zebrani goście zwiedzili nowo powstały
obiekt nie szczędząc słów podziwu i gratulacji.
Nie zabrakło także długiej listy podziękowań dla
osób, które przyczyniły się do jego powstania, a
także prezentów, złożonych na ręce dyrektor pla-
cówki - Ewy Wasileni. Wydarzenie uświetniły
występy artystyczne podopiecznych Żłobka oraz
Przedszkola "Bajkowa Dolnika" w Pszennie.

Jeśli spojrzeć w przeszłość, większość na-
szych sztandarowych inwestycji to takie, których
budowę podejmujemy się z myślą o dzieciach.
Ten Żłobek to spełnienie naszych marzeń. Cieszy
tym bardziej, że powstał dla naszych najmłod-
szych mieszkańców oraz po to, by ich rodzice
mogli powrócić na rynek pracy. Jestem ogromnie
dumna i wiem, że nic nie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie ludzie odpowiedzialni za projekt, budowę, nadzór, dekorację. Bardzo wam dziękuję! - mówiła
wójt gminy Świdnica, Teresa Mazurek.

Przypomnijmy: Po upływie roku od rozpoczęcia pierwszych prac ziemnych (grudzień 2020 r.) możemy dziś podziwiać nowoczesny obiekt
żłobkowo-przedszkolny w Pszennie o łącznej powierzchni użytkowej 1548 m kw. Inwestycja została podzielona na 2 etapy. W pierwszym powstał
żłobek, a w drugim dwa oddziały przedszkolne liczące po 25 dzieci. Choć termin oddania drugiego etapu mija dopiero w pierwszej połowie 2022 r. to
cały obiekt jest już gotowy do użytku. 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;
1 302 000,00 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 Przedszkole:
1 163 757,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 Łączny koszt budowy wraz z wyposażeniem wyniesie 12,2 mln zł.

***

WOLNE MIEJSCA W ŻŁOBKU W PSZENNIE
1 grudnia o godz. 6.00 do Gminnego Żłobka

w Pszennie zawitały maluchy. Pierwsze dni po-
bytu dziecka w żłobku są dla każdego maluszka
bardzo trudne. Stąd też najmłodszym mieszkań-
com gminy Świdnica i nie tylko towarzyszą ro-
dzice. Tym, którzy w procesie rekrutacji nie zdą-
żyli z przesłaniem kart zgłoszeń przypominamy,
że są jeszcze wolne miejsca.

Każde dziecko jest dla nas wyjątkowe, dlate-
go przywiązujemy ogromną uwagę do tego, aby
każdy maluch miał zapewnione jak najlepsze
warunki do swojego rozwoju. Nowoczesny żło-
bek z pewnością będzie dobrze służył rodzicom
i ich maluszkom, a jednym z wielu atutów nasze-
go obiektu jest własna kuchnia. Mamy wykwa-
lifikowany personel, który gotuje smaczne i
zdrowe posiłki dla dzieci.

Mamy dobre informacje dla rodziców i opie-
kunów. Posiadamy jeszcze wolne miejsca do
Żłobka Gminnego w Pszennie. Szczegółowe in-
formacje udzielane są w siedzibie jednostki przy
ul. Słonecznej 16 w Pszennie, lub pod nr tel. 74 646 04 36, e-mail: dyrektor@zlobekpszenno.pl

Ile wynosi 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.)
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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.).

Gmina Świdnica

BLISKO PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH TRAFI DO GMINNYCH SZKÓŁ NA
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 

Podjęcie uchwały w spawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok znalazło się w porządku obrad L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świdnica.  Do
budżetu gminy Świdnica trafi 477 tys. zł. na realizację Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości w szkołach podstawowych, z przeznaczeniem na
zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych
niezbędnych do budowania kreatywnych i tech-
nicznych kompetencji wśród uczniów. 

Jak informuje na Ministerstwo Edukacji i
Nauki - Laboratoria Przyszłości to inicjatywa
edukacyjna realizowana we współpracy z Cen-
trum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszy-
stkich szkół podstawowych w budowaniu wśród
uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierun-
ków STEAM (nauka, technologia, inżynieria,
sztuka oraz matematyka).

Ile środków będą miały do dyspozycji po-
szczególne szkoły podstawowe?
◆ SP Bystrzyca Górna - 60 000 zł,
◆ SP Grodziszcze - 60 000 zł,
◆ SP Lutomia Dolna - 71 700 zł,
◆ SP Mokrzeszów - 60 000 zł,
◆ SP Pszenno - 108 900 zł,
◆ SP Witoszów Dolny - 116 400 zł

Gmina Świdnica

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 
W GMINIE ŚWIDNICA - SPRAWDŹ GDZIE DZWONIĆ

Nadchodzi zima, a wraz z nią ujemne temperatury i pierwsze opady śniegu. Przez najbliższe tygodnie na niektórych drogach mogą wystąpić
utrudnienia powodowane przez śnieg, błoto i lód. Podpowiadamy, gdzie interweniować w sprawie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach
przebiegających prze teren gminy Świdnica w sezonie zimowym 2021/2022, a także przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników.

Na terenie gminy Świdnica występują cztery kategorie dróg publicznych. Pod adresem https://sip.gison .pl/swidnicaswidnicki_drogi znajdą Państwo
ewidencję dróg, która w przypadku wątpliwości pomoże ustalić właściwego zarządcę drogi.

Droga krajowa nr 35 w miejscowości Mokrzeszów, Słotwina, Pszenno (ul. Świdnicka i ul. Wrocławska) podlega utrzymaniu przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu - Rejon Dróg w Wałbrzychu tel. 74 841 03 65.

Drogi wojewódzkie utrzymywane są przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Za utrzymanie DW nr 379 w Modliszowie oraz DW nr 382 w Boleścinie i w Grodziszczu (na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową do

Krzyżowej) odpowiada Obwód Drogowy Olszyniec tel. 74 818 77 81 (wykonawca usługi). Natomiast odcinek DW nr 382 w Grodziszczu od skrzyżowania
z drogą powiatową w kierunku Krzyżowej do granic powiatu utrzymywany jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie tel. 74 831 31 29
(wykonawca usługi). Zastrzeżenia i uwagi związane z zaśnieżeniem i brakiem przejezdności na drogach wojewódzkich należy kierować pod numer
telefonu 71 391 71 96 lub mailem na adres dyspozytura@dsdik .wroc.pl.

Drogi powiatowe podlegają utrzymaniu przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, dyżurny dyspozytor "Akcji Zima" dostępny jest pod nr tel.
74 662 29 20 wew. 25, adres e-mail: zima@sdps.swidnica.pl.

Drogi gminne utrzymywane są przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., z siedzibą w Bystrzycy Dolnej 55A, 58-100
Świdnica. Informacje o zagrożeniach występujących na drogach gminnych można zgłaszać pod nr tel. 74 851 59 80 (od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 15.00) lub na adres: sgpk@sgpk.pl.

Poza godzinami pracy przedsiębiorstwa oraz w soboty, niedziele i święta pilne potrzeby w zakresie utrzymania można kierować do koordynatora
"Akcji zima" pod nr tel. 885-59-49-49. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z możliwości wysłania wiadomości SMS z podaniem danych
umożliwiających lokalizację utrudnienia/zagrożenia (to jest nr drogi/nazwy ulicy lub nr posesji).

W warunkach normatywnych opadów usuwanie śniegu zalegającego na jezdniach dróg gminnych będzie prowadzone po ustaniu opadów. W
pierwszej kolejności zimowym utrzymaniem objęte będą drogi, po których poruszają się autobusy komunikacji zbiorowej, w szczególności autobusy
szkolne. W następnej kolejności pozostałe drogi publiczne o nawierzchniach utwardzonych.

Drogi wewnętrzne zarządzane przez gminę, odśnieżane będą w systemie interwencyjnym, w celu przywrócenia przejezdności w przypadkach skrajnie
niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych.

Odśnieżanie chodników
Przypominamy, iż właściciele nieruchomości przyległych do chodnika są zobowiązani do jego odśnieżania. Przy czym za chodnik uznaje się

wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położnego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek sprzątania chodnika
wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz
z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Świdnica i dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i
sposobu użytkowania. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana oraz czy właściciel zamieszkuje posesję.
Zimowe utrzymanie chodnika należy realizować niezwłoczne poprzez uprzątnięcie śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych
lub pojazdów oraz podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika po
zakończeniu okresu zimowego.
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BARAN Ktoś lub coś pokrzyżuje Twoje plany
na najbliższe dni. Trzeba będzie się z tym po-
godzić. W pracy staniesz przed koniecznością
ważnego wyboru. Intuicja Cię nie zawiedzie.
Wątpliwości powinieneś skonsultować z oso-
bą bliską Twojemu sercu. Możesz liczyć na jej
szczerość.
BYK Koniecznie zastanów się nad swoimi wy-
datkami. Nie musisz wszystkiego mieć od zaraz.
Postaraj się być bardziej oszczędny. Przed Tobą
jeszcze dużo do zrobienia. Bez zapasu gotówki
będzie ciężko. Wiesz przecież jak jest. Zadzwoń
do osoby spod znaku Wagi. Od dawna czeka że
się odezwiesz.

BLIŹNIĘTATwoje życie nie jest usłane różami,
ale nie możesz narzekać na brak szczęścia. Po-
mimo popełnianych błędów dokonasz tego, co
zaplanowałeś. Powinieneś to docenić. W stosun-
kach z partnerem pojawią się drobne nieporozu-
mienia, które niewyjaśnione mogą prowadzić do
kłótni. Znajdź czas na rozmowę.
RAK Nadmiar pracy nie może być wytłumacze-
niem dla Twoich zaniedbań względem najbliż-
szych. Kiedyś musisz znaleźć dla nich czas .
Pewne problemy same się nie rozwiążą. Sprawy
finansowe będą się dobrze układały. Możesz po-
zwolić sobie na ryzyko w inwestycjach. Kieruj
się jednak intuicją.
LEW Pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć.
Musisz być cierpliwy. Szczególnie w tak delikat-
nej materii jak sprawy uczuciowe. Nie można
zmusić nikogo do miłości. Czas pokaże, czy
będzie coś z tego związku. W pracy przydzielą
Ci jakieś nowe obowiązki. Postaraj się na nich
skupić teraz całą uwagę.
PANNA Każdy kolejny dzień to coś nowego.
Niespodziewanie zmieni się wiele okoliczności,
wobec których inaczej podejdziesz do swojego
dotychczasowego życia. Twój partner będzie w
siódmym niebie. Wszystkie te zmiany dobrze
wróżą na przyszłość. Postaraj się ignorować głu-
pie uwagi ludzi, którzy Ci zazdroszczą.
WAGA Kiedy poczujesz się zmęczony, postaraj
się naprawdę odpocząć. Przydałby się jakiś wol-
ny dzień spędzony w miłej atmosferze. Ten cią-
gły pośpiech źle odbija się na Tobie, Twoich
bliskich, a także pracy zawodowej. Cały czas tak
nie można. W sprawach finansowych nic się nie
zmieni. Unikaj ryzyka w tym tygodniu.
SKORPION Powinieneś pomyśleć o jakimś do-
datkowym zajęciu. Pomyśl, ile czasu Ci ucieka
na nic nie robieniu. Zamiast narzekać, pomyśl co
możesz zmienić. Wkrótce pojawi się ku temu

okazja. Musisz tylko chcieć i nie szukać argu-
mentów na "nie". Ktoś spod znaku Ryb wybiera
się do Ciebie z niezapowiedzianą wizytą.
STRZELEC Sukcesy finansowe będą napędza-
ły Cię do dalszego działania. Będziesz opraco-
wywał nowe plany, liczył, przewidywał. Postaraj
się zachować dystans. Zbyt duże ryzyko może
Cię zgubić. Dobrze ułożą się sprawy rodzinne.
Chociaż będzie trzeba się z kimś na dłuższy okres
rozstać. Ta podróż przyniesie dużo dobrego.
KOZIOROŻEC Teraz, kiedy uporałeś się z
zaległymi obowiązkami, możesz pomyśleć o
wypoczynku i swojej drugiej połówce. Warto,
abyście spędzili ze sobą trochę czasu. Tak nie-
wiele go dla siebie macie. Jest trochę spraw do
omówienia. Warto zaplanować jakieś wakacje
we dwoje. Wszystko będzie zależało od finan-
sów.
WODNIK Ktoś z Twojego otoczenia oczekuje
przeprosin. Postaraj się przełamać i przyznać do
błędu. To wszystko naprawi. Znowu będzie jak
dawniej. W pracy same sukcesy. Nareszcie Twój
wysiłek przyniesie efekty. Sprawy finansowe
ułożą się tak, jak to przewidywałeś. W rodzinie
spokój i zadowolenie.
RYBY Nie oglądaj się na innych, tylko łap oka-
zję. Drugi raz możesz nie mieć takiej szansy.
Doskonale sobie poradzisz. Twoje obawy są bez-
podstawne. Obowiązki domowe rozdziel pomię-
dzy swoich bliskich. Nic się nie stanie, jak trochę
Ci pomogą. Postaraj się o siebie zadbać, musisz
być teraz w dobrej formie.

◆ 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.
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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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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